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Úvod
Pro stavbu ”Silnice I/58 Příbor – Skotnice“, která je v současnosti projekčně připravována ve
stupni dokumentace pro územní řízení, je na základě požadavku investora zpracováno
oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení), bodu 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací
I.a II.třídy (záměry neuvedené v kategorii I), sloupec B.
Předmětná stavba je projektována v kategorii S 11,5/80.

Stávající stav
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A. Údaje o oznamovateli
Investor

IČO
DIČ
Oznamovatel

IČO
DIČ
Projektant
Sídlo

IČ
DIČ
Hlavní inženýr projektu:
Vedoucí projektant:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
65993390
CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
65993390
CZ65993390
SHB akciová společnost
Štefánikova 21
602 00 Brno
pobočka Ostrava
Masná 10
702 00 Ostrava
25324365
CZ 25324365
Ing. Hubert Řehulka
Ing. Hynek Válek

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Silnice I/58 Příbor – Skotnice
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení):
- bodu 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací
I.a II.třídy (záměry neuvedené v kategorii I), sloupec B

2. Kapacita (rozsah) záměru
Nová trasa silnice
Délka
Kategorie
3. Umístění záměru

2,850 km
S 11,5/80

kraj Moravskoslezský
Obec Příbor - Prchalov, Skotnice
Katastrální území Skotnice, Příbor - Prchalov, Příbor
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora je realizace stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ v úseku komunikace
I/58 mezi Příborem a obcí Skotnice.
Silnice I/58 má nadregionální význam. Patří mezi hlavní silnice vedoucí z Ostravy přes
Příbor, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm v jižním směru k rekreační oblasti
Beskydy. V severním směru pokračuje do Bohumína na hraniční přechod.
Silnice je spojnicí mezi silnicemi I/48 a I/35 ve směru západ a východ.
Předmětná stavba spolu s navazující další připravovanou stavbou "Silnice I/58 Mošnov obchvat" tvoří ucelený úsek silnice I/58, který propojí dálnici D 47 s rychlostní komunikací
R 48 v úseku mezi Studénkou, místní částí Butovice (D 47, stavba 4706), Mošnovem,
Skotnicí, Prchalovem a Příborem (R 48). Napojení navrhované silnice I/58 na dálnici D 47
(stavbu 4706) umožní přeložka silnice II/464 (obchvat Butovic), která je součástí stavby
dálnice. V současné době je ve výstavbě. Napojení navrhované silnice I/58 na R 48 umožní
výstavba mimoúrovňové křižovatky silnic R 48 a I/58 na severozápadním okraji města
Příbora.
V současné době se připravuje realizace stavby „Silnice I/58 Příbor – obchvat“ (západní
obchvat města Příbora) včetně mimoúrovňového napojení na silnici I/48. Napojení
navrhované silnice I/58 na stávající silnici I/58 je navrženo prostřednictvím provizorního
sjezdu, který je součástí navrhované stavby "Silnice I/58 Příbor - Skotnice".
Trasa předmětného úseku komunikace I/58 mezi obcí Skotnice a městem Příborem je
navržena v nové trase. Uvedená stavba je v souladu s trasou dle schváleného znění ÚPN VÚC
Beskydy. Silnice I/58 je vedena v trase tzv. Mošnovského dálničního přivaděče.
Začátek úseku silnice I/58 je před Příborem, kde navazuje na mimoúrovňovou křižovatku
silnice I/58 a R 48, která se bude realizovat v rámci stavby „Silnice I/58 Příbor – obchvat“. .
Konec úseku je u obce Skotnice na jižním okraji strategické průmyslové zóny Ostrava –
Mošnov. Zde navazuje navrhovaná stavba "Silnice I/58 Mošnov - obchvat".
Dotčeným územím bude z větší části katastrální území Skotnice, z menší části katastrální
území Prchalov a Příbor. Navrhovaná trasa silnice I/58 je vedena většinou volným terénem
mimo zástavbu, část trasy prochází napříč přes zastavěné území Prchalova.
Pro stanovení pasportního provozního staničení začátku a konce předmětného úseku
navrhované silnice I/58 obchvat - Mošnov se vycházelo ze staničení konce úpravy silnice I/58
stavby západního obchvatu Příbora – km 24,476:
ZÚ navrhované silnice I/58

km 24,476 00 provozního staničení silnice I/58
km 0.000 pracovního staničení stavby
(km 3,717 80 pracovního staničení stavby silnice I/58
Příbor – obchvat)

KÚ navrhované silnice I/58

km 27,449 34 provozního staničení silnice I/58
km 2,973 34 pracovního staničení stavby
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Komunikace je navržena v silničním uspořádání v kategorii S 11,5/80, délka předmětného
úseku činí cca 2,850 km

Místo situování stavby

Bezprostředně související a podmiňující je výstavba I/58 v úseku západního obchvatu města
Příbora včetně mimoúrovňového napojení na silnici I/48. Výstavba tohoto úseku bude
zahájena v roce 2007, předpokládaný termín uvedení do provozu tohoto úseku je v roce 2009.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Navrhovaná "Silnice I/58 Příbor - Skotnice" spolu s navrhovanou stavbou "Silnice I/58
Mošnov - obchvat" bude po uvedení do provozu plnit několik významných funkcí.
Odvede dopravu z jižní části Ostravy přímým propojením dvou nejvýznamnějších tahů D 47
a R 48.
Zároveň bude plnit funkci přivaděče k dálnici, a to z oblasti Příbora, Kopřivnice, Frenštátu
pod Radhoštěm a Rožnova pod Radhoštěm a umožní snížení dopravní zátěže na stávající
silnici I/58 v úseku mezi Mošnovem a jižní částí Ostravy, především v obcích Mošnov, Stará
Ves nad Ondřejnicí a Krmelín.
Významným přínosem navrhované trasy silnice I/58 je co nejkratší dopravní napojení
mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov na dálnici a zkvalitnění dopravního napojení
zájmového území s ohledem na komerční využití ploch mošnovského letiště a strategické
průmyslové zóny Ostrava – Mošnov.
Silnice I/58 je součástí sítě regionální a nadregionální dopravní infrastruktury, která umožní
napojení automobilového závodu společnosti Hyundai na síť subdodavatelů na území severní
a střední Moravy.
Kvalitní dopravní spojení je předpokladem dalšího hospodářského růstu a podnikatelského
rozvoje celé oblasti. S postupným rozvojem podnikatelských aktivit rostou i požadavky
na pracovní sílu – na její množství, dostupnost a kvalifikaci.
Kladný dopad na regionální zaměstnanost má i pokračující příprava území strategické
průmyslové zóny Ostrava - Mošnov pro investiční záměr společnosti Hyundai Motor
Company a jejích subdodavatelů.
Dobré dopravní napojení území na dálnici D 47 a rychlostní komunikaci R 48 bude
napomáhat ke snižování nezaměstnanosti v regionu. Území s dobrým dopravním napojením
se stává mnohem atraktivnější pro další podnikatele a investory.
Stavba poskytne i vedlejší přínosy k problematice zaměstnanosti, jako např. zkrácení jízdní
doby do zaměstnání, vybudování aktivit podél silnice s možností zaměstnání a v neposlední
řadě i získání pracovních příležitostí při vlastní výstavbě tohoto díla.
Na území stavby nejsou žádné kulturní, architektonické a historické památky ani geologická
naleziště.
Stavba se nedotýká prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) ani prvků
vymezených zákonem č.114/1992 Sb. V rámci přípravy stavby budou řešena opatření pro
zabezpečení koexistence stavby s přírodními charakteristikami území.
Nová trasa silnice není v rozporu s územním plánem sídelního útvaru Příbor. Koridor pro
realizaci je převzat z nadřazené územně plánovací dokumentace VÚC Beskydy je veden jako
územní rezerva s plánovanou realizací po roce 2010. V současné době město Příbor zahajuje
práce na pořízení 4.změny ÚPNSÚ Příbor, jejíž součástí bude i zahrnutí stavby silnice I/58
Příbor – Skotnice do návrhového období (dle vyjádření Městského úřadu Příbor, odboru
územního plánování , rozvoje a městské památkové rezervace z 2.4.2007, zn. ÚP/231/2007).
Varianty
S ohledem na řešení silnice I/58 Příbor - Skotnice je záměr v současnosti předkládán v jedné
geografické variantě. Trasa silnice vychází z komplexního řešení dopravy v území. Řešení
silnice I/58 v předmětném území je úzce spjato s realizací dálnice D 47.
Předmětná stavba spolu s navazující akcí "Silnice I/58 Mošnov - obchvat" tvoří ucelený úsek
silnice I/58, který propojí dálnici D 47 s rychlostní komunikací R 48 v úseku mezi Studénkou,
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místní částí Butovice (D 47, stavba 4706), Mošnovem, Skotnicí, Prchalovem a Příborem
(R 48). Napojení navrhované silnice I/58 na dálnici D 47 (stavbu 4706) umožní přeložka
silnice II/464 (obchvat Butovic), která je součástí stavby dálnice a v současné době je ve
výstavbě. Napojení navrhované silnice I/58 na R 48 umožní výstavba mimoúrovňové
křižovatky silnic R 48 a I/58 na severozápadním okraji města Příbora. V současné době se
připravuje realizace stavby silnice I/58 v úseku západního obchvatu města Příbora včetně
mimoúrovňového napojení na silnici I/48. Napojení navrhované silnice I/58 na stávající
silnici I/58 je navrženo prostřednictvím provizorního sjezdu, který je součástí navrhované
stavby "Silnice I/58 Příbor - Skotnice".
V rámci investičního záměru byla navrhovaná trasa řešena s MÚK Mošnov. Na základě
projekčního řešení byla navržená MÚK Mošnov změněna, v místě křížení se silnicí II/464 je
navržen tříkolový most s monolitickou mostovkou.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta
předkládaná oznamovatelem.
Nulová varianta
Varianta nulová by předpokládala nerealizaci předmětné stavby a ponechání dopravního
provozu ve stávající dopravní trase.
Nulová varianta by znamenala ponechání stávajícího nepříznivého charakteru dopravy
v území s veškerými negativními vlivy souvisejícími s liniovou trasou v území. Zároveň by
nulová varianta znamenala ponechání dosavadního klidového stavu v území, kterým je trasa
navrhovaná. Nulová varianta je příznivější zejména pro dotčené území bezprostředně
souvisejícím se stavbou. Na druhé straně by ponechala území se stávající trasou I/58 se
stávajícími negativní důsledky dopravy, které jsou předmětnou stavbou řešitelné.
Varianta předkládaná oznamovatelem
Varianta je ekologicky přijatelná, umožňuje realizaci dopravního propojení dálnice D 47 s
rychlostní komunikací R 48 v úseku mezi Studénkou, místní částí Butovice (D 47,
stavba 4706), Mošnovem, Skotnicí, Prchalovem a Příborem (R 48). Napojení navrhované
silnice I/58 na dálnici D 47 (stavbu 4706) umožní přeložka silnice II/464 (obchvat Butovic),
která je součástí stavby dálnice a v současné době je ve výstavbě. Napojení navrhované
silnice I/58 na R 48 umožní výstavba mimoúrovňové křižovatky silnic R 48 a I/58 na
severozápadním okraji města Příbora. V současné době se připravuje realizace stavby silnice
I/58 v úseku západního obchvatu města Příbora včetně mimoúrovňového napojení na silnici
I/48. Napojení navrhované silnice I/58 na stávající silnici I/58 je navrženo prostřednictvím
provizorního sjezdu, který součástí navrhované stavby "Silnice I/58 Příbor - Skotnice".
Navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem je ekologicky přijatelná a znamená řešení
nepříznivých dopravních charakteristik v předmětném území.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Trasa řešeného úseku komunikace I/58 mezi obcí Skotnice a městem Příborem je navržena
v nové trase. Jedná se o novostavbu v souladu s trasou vymezenou ve schváleném znění ÚPN
VÚC Beskydy. Silnice I/58 je vedena v trase tzv. Mošnovského dálničního přivaděče.
Začátek úseku je před Příborem, kde se navazuje na mimoúrovňovou křižovatku silnice I/58 a
R 48, která se bude realizovat v rámci západního obchvatu města Příbora. Konec řešeného
úseku silnice I/58 je u obce Skotnice na jižním okraji strategické průmyslové zóny Ostrava Mošnov.
Zde se napojuje na navrhovanou stavbu "Silnice I/58 Mošnov - obchvat".
Komunikace je navržena v silničním uspořádání v kategorii S 11,5/80, délka předmětného
úseku činí cca 2,850 km.
Pracovní staničení komunikace je navrženo shodně s pasportním staničením silnice I/58 a
začíná napojením v mimoúrovňové křižovatce Příbor – západ.
Trasa po napojení na křižovatku Příbor – západ pokračuje severním směrem. V rámci stavby
bude prodloužena kolektorová vozovka mimoúrovňové křižovatky silnice R48 a I/58 a budou
vybudovány direktní rampy, které propojují silnici R 48 se silnicí I/58 Příbor – Skotnice.
V prostoru mezi městem Příbor a obcí Prchalov trasa kříží významné inženýrské sítě
(poskytnuto zpracovatelem DÚR):
 DOK TG Trangas
 VVTL Transgas DN 500
 VTL OKD
 DPB
 VTL SMP DN 500
 VTL SMP DN 300
 Telekomunikační kabely společnosti SELF SERVIS
 GTS NOVERA
 NETPROSYS
 SITEL
 ČRA
Stávající sítě v místě křížení s trasou I/58 budou uloženy do chrániček.
Zahloubený přesypaný tunel
Přes zastavěné území obce Prchalov bude silnice I/58 vedena prolukou v zástavbě obce
v zahloubeném přesypaném tunelu o délce 150 m. Návrh tunelu je v souladu s ÚPN SÚ
Příbor.
Tunel bude tvořit jedna tunelová trouba pro oba dopravní směry. Tunel je dle projektu
navržen v šířkové kategorii T 9,5/80 s nouzovými pruhy šířky 1,0 m. a oboustrannými
zvýšenými nouzovými chodníky (šířka 1 m). Tunel bude bez nucené ventilace. HZS
požadoval při přípravě projektu mobilní nucenou ventilaci. U obou portálů budou v obou
směrech osazeny vodovodní přípojky. V místě portálu tunelu bude provedena nástupní
plocha.
Jízdní pruhy budou navrženy v šířce 3,5 m, lemované vodícími proužky šířky 0,25 m.
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Schéma navrženého řešení silnice I/58

STÁVAJÍCÍ I/58

SKOTNICE

NOVÁ I/88

PRCHALOV
TUNEL

I/48
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Trasa nebude využívána pro přepravu nadměrných nákladů. Průjezdný profil bude výšky
4,8 m. Tunel bude doplněn o zárubní zdi (na straně ve směru k Příboru délky 120 m, na
straně k Mošnou délky 100 m.
Stávající místní komunikace v obci Prchalov bude upravena v délce cca 150 m. Vybudování
tunelu bude vyžadovat přeložku stávající vodoteče v délce 60 m. a vybudování kanalizace
délky cca 500 m.

Místo průchodu zástavbou obce Prchalov
Stávající polní cesta bude v místě křížení se silnicí I/58 přerušena a napojena na místní
komunikaci v Prchalově přeložkou v délce 310 m.
Nad portály tunelu a opěrnými zdmi bude provedeno oplocení.
Výstavba tunelu bude rozdělena do dvou fází:
 v první fázi bude vybudována severní část tunelu
 ve druhé fázi bude tunel dokončen výstavbou jižní části.
Doprava vedoucí po místní komunikaci v Prchalově bude v první fázi výstavby převedena
provizorní komunikací.
Následně trasa silnice I/58 kříží polní cestu, po které je vedena cyklostezka (6039) a vodoteč.
Silnice I/58 bude převedena přesypaným mostem o rozpětí 17 m.

Zástavba obce Skotnice

Místo průchodu nad obcí Skotnice
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V místě křížení silnice I/58 s jednokolejnou železniční tratí č. 325 Studénka – Veřovice je
navržen tříkolový kolmý mostní objekt s mostovkou z prefabrikovaných prvků.

V km 2,180 silnice I/58 kříží stávající bezejmennou vodoteč, součástí stavby bude mostní
objekt a v místě křížení s komunikací převedeno dvoupolovým mostním objektem.
V km 2,300 bude silnice křížit stávající vedení VVN 22 kV. Bude prověřeno stávající
výškové vedení a případně navržena výšková úprava tohoto vedení. V uvedeném místě je
navrženo nové vedení VVN 2 x 110 kV, jehož výškové vedení bude upraveno s ohledem na
projektovanou silnici I/58.
V km 2,560 silnice I/58 bude křížit silnici II/464. V tomto místě je navržen tříkolový šikmý
most s monolitickou mostovkou a dojde k úpravě místní komunikace v obci Skotnice v délce
cca 160 m.

Místo střetu s II/464

Pokračování ve směru ke stávající I/58

Do km 2,950 bude silnice dobudována v definitivní poloze, na kterou bude navazovat
provizorní napojení na stávající silnici I/58 délky 150 m.
V rámci zpracování PD byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Závěrečná zpráva
tohoto průzkumu vyhodnocuje inženýrskogeologický, hydrogeologický, pedologický a
korozivní průzkum.
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Cílem průzkumných prací bylo zajištění předběžného inženýrskogeologického průzkumu jako
výchozího podkladu pro vypracování DÚR předmětné stavby. Posuzována byla technická
realizovatelnost pozemní komunikace a stavenišť projektovaných mostních objektů.
V rámci inženýrskogeologického průzkumu bylo v prostoru zájmového území projektované
trasy silnice realizováno celkem 13 ks jádrových nevystrojených vrtů a 9 ks sond dynamické
penetrace.
Svahy násypů doporučuje předběžný geotechnický průzkum provádět v souladu s
doporučeními uvedenými v ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací“ podle výškových pásem v těchto sklonech:
- v pásmu do 3 m - v pásmu od 3 do 6 m při výšce do 6 m
- v pásmu od 3 do 6 m při celkové výšce násypu nad 6 m
- v pásmu od 6 m výše
Při výšce násypu větším než 6 m je nutno provést stabilitní výpočet.

1 : 2.5
1 : 1.5
1 : 1.75
1 : 1.5

Svahy zářezů doporučuje předběžný geotechnický průzkum provádět v souladu s
doporučeními uvedenými v ČSN 73 6133 „Navrhování a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací“ podle výškových pásem v těchto sklonech:
-

při hloubce zářezu menší nebo rovné 2 m jednotný sklon ne strmější než
pří hloubce větší než 2 m až do 6 m včetně, jednotný sklon ne strmější než
pří hloubce větší než 6 m je nutné provést stabilitní výpočet

Záměr bude zahrnovat následující stavební objekty (dle Investičního záměru):
Objekty řady 000 - Příprava staveniště
SO 001 Demolice objektů (oplocení, propustky)
Objekty řady 100 – Pozemní komunikace
SO 101 Silnice I/58, úsek Příbor – Skotnice
SO 102 MÚK Příbor-západ - napojení
SO 121 Úprava MK v obci Prchalov
SO 122 Úprava MK v obci Skotnice
SO 131 Přeložka polní cesty v Prchalově
SO 132 Polní cesta v obci Skotnice
SO 133 Přeložka polní cesty u vodoteče
Objekty řady 200 – Mostní objekty, zdi a konstrukce
SO 201 Most na silnici I/58 přes polní cestu a vodoteč
SO 202 Most na silnici I/58 přes trať č. 325 Studénka – Veřovice
SO 203 Most na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu
SO 204 Most na silnici I/58 přes sil. II/464
SO 241 Zárubní zeď
Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty
SO 301 Odvodnění komunikace
SO 302 Přeložka kanalizace v Prchalově
SO 331 Přeložka vodoteče v Prchalově
SO 332 Úprava vodoteče ve Skotnici

1:2
1 : 1.75
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SO 351 Přeložka vodovodu v Prchalově
SO 352 Přeložka vodovodu SmVaK v k.ú. Skotnice
SO 371 Úprava meliorací
Objekty řady 400 – Eelektro a sdělovací objekty
SO 401 Přeložka VN kabelu ČD 6kV
SO 402 Přeložka vedení VN 22 kV v k.ú. Skotnice
SO 411 Přeložka kabelu NN pro RS Prchalov
SO 412 Přeložka vedení NN v Prchalově
SO 451 Přeložka vedení VO v Prchalově
SO 452 Přeložka vedení místního rozhlasu v Prchalově
SO 461 Přeložka telekomunikačních kabelů ČRA
SO 462 Přeložka telekomunikačních kabelů SITEL
SO 463 Přeložka telekomunikačních kabelů GTS NOVERA
SO 464 Přeložka telekomunikačních kabelů SELF SERVIS
.
SO 465 Přeložka telekomunikačních kabelů NETPROSYS
SO 466 Přeložka telekomunikačních kabelů TELEFONICA O2 v Prchalově
SO 467 Přeložka telekomunikačních kabelů ČD-TELEMATIKA
SO 468 Přeložka telekomunikačních kabelů ČD-SDC
SO 469 Přeložka telekomunikačních kabelů TELEFONICA O2 před sil. II/464 .
SO 470 Přeložka telekomunikačních kabelů TELEFONICA O2 za sil. II/464 .
SO 491 systém SOS
Objekty řady 500 – Objekty trubních vedení
SO 501 Ochrana plynovodu u sil. I/48
SO 502 Přeložky plynovodu OKD
SO 503 Ochrana VTL plynovodu SMP u MÚK
SO 504 Ochrana VVTL plynovodu Transgas
SO 505 Přeložka STL plynovodu SMP
SO 506 Přeložka VTL plynovodu SMP u trati ČD
Objekty řady 600 – Objekty podzemních staveb
SO 601 Tunel v obci Prchalov
SO 611 Přípojka pro osvětlení tunelu
SO 612 Osvětlení tunelu
Objekty řady 700 – Objekty pozemních staveb
SO 701 Protihluková opatření
SO 721 Technologický objekt tunelu
Objekty řady 800 – Objekty úpravy území
SO 801 Vegetační úpravy
Pozn.: V projektu mohou být stavební objekty upraveny)

Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené
problematiky.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržený způsob realizace záměru a začlenění dopravní trasy do území je řešeno tak, aby vliv
na životní prostředí byl minimalizován. Zhodnocení stavu produkce škodlivin do ovzduší je
řešeno rozptylovou studií. Zpracována je hluková studie. Začlenění trasy do předmětného
území je řešeno tak, aby byla realizace trasy možná z hlediska omezení vlivu trasy na
zástavbu a celkový ráz krajiny.
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Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena
stavba komunikace řeší přiměřeným způsobem umístění silnice I/58 jako liniové trasy
s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky území, navazující dopravní trasy a
inženýrské sítě vedené předmětným územím a začlenění trasy do území. Technické řešení je
koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a estetických a dopravních
požadavků.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

2009
2011

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

Moravskoslezský kraj
28. října, 117 702 18 Ostrava
Obec
Příbor – část Prchalov, Skotnice
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.
Katastrální území: Příbor, Příbor-Prchalov, Skotnice, Sedlnice, Mošnov.
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu.
Obec s rozšířenou působností
Pověřená obec

Městský úřad Kopřivnice
Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice
Městský úřad Příbor
Náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú.Skotnice a Prchalov: Převážně budou dotčeny
pozemky zemědělského půdního fondu.
Předpoklad záboru
Délka komunikace
Šířka záboru
Zábor

2 850 m
cca 20 m
57 000 m2

Součástí projektu bude majetkoprávní elaborát, který bude podrobně řešit zábor pozemků a
vymezí skutečný rozsah pozemků dotčených stavbou (trvalý, dočasný zábor).
Stanovení množství kulturních zemin
Pro předmětnou lokalitu bude realizován samostatný pedologický průzkum. Pro prvotní
zjištění předpokládané mocnosti kulturních zemin byl proveden předběžný průzkum.
Pro skrývku je vhodná ornice o mocnosti 30 cm.
Při záboru zemědělského půdního fondu, budou dodrženy podmínky pro nakládání dle plané
legislativy (z.č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13/1994 Sb.).
Předmětné pozemky jsou dosud zemědělsky využívány. Agrotechnická použitelnost půd je
dobrá, není předpoklad znehodnocení půd dosavadní činností. Využití půd je možné jak pro
rekultivaci, tak i pro vylepšení půdního profilu.
Kulturní zeminy budou po skrytí dočasně skladovány ve figuře, pokud bude uvažováno s
krátkodobým skladováním těchto zemin, není navrženo její ošetření. Při skladování delším
než 6 měsíců, bude těleso uskladněné ornice ošetřováno (před jejím využitím v jiné lokalitě)
pro zabránění zneškodnění kulturních zemin zejména zabuřeněním.
Záměr si vyžádá zábor zemědělské půdy ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. §9 zákona bude
proveden výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Příslušným
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je v případě záboru nad 1 ha Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
Půda určená k plnění funkce lesa
Posuzovaný záměr se v km cca 1,58 – 1,6 dotkne také pozemků určených k plnění funkce
lesa (PUPLF). Dle dosavadních podkladů půjde o cca 1200 m2 lesa. Pozemky určené k plnění
funkce lesa jsou podle § 3 odst.1 a) zákona č.289/1995 Sb., o lesích, pozemky s lesními
porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a
nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty
dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů.
Současně budou záměrem dotčena ochranná pásma lesa – pozemky do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa (trasa prochází lesními porosty a okrajovou částí lesních porostů).
V rámci projektové přípravy budou dodrženy podmínky zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění zák.č. 186/2006 Sb. a 222/2006
Sb. K odnětí lesních pozemků určených k plnění funkce lesa nebo dotčení pozemků do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa je příslušným orgánem k projednání obec s rozšířenou
působností (§ 14 odst. 2 lesního zákona).
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2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.
Technologická voda pro přípravu směsí bude k dispozici přímo v místech výroby směsí,
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových
přípojek vody není nutné.
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek.
Období provozu
V období provozu je možné uvažovat se spotřebou vody pouze při zimní údržbě nebo při mytí
komunikace. Spotřeba vody pro mytí komunikace je velmi proměnlivá a závisí zejména na
četnosti a na stupni znečištění komunikace, proto je spotřeba těžko odhadnutelná, ale vychází
z obecných požadavku na údržbu obdobných komunikací. Spotřeba vody nebude pro provoz
předmětné komunikace rozhodujícím ani omezujícím faktorem.

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
El. energie v souvislosti s realizací stavby bude potřebná pro zabezpečení stavebních prací.
Toto zabezpečení nevyžaduje výstavbu nových sítí nebo zvýšení stávajících příkonů.
Ostatní materiály
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby silnice je specifikován a uveden v projektu
stavby. Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci vozovky a jednotlivých částí
stavby.
Návrh konstrukce vozovky bude proveden dle katalogu vozovek TP170
Hmoty dle návrhu konstrukce budou pro stavbu potřebným vstupním materiálem (vymezený
dle velikosti plochy).
Stromová a keřová zeleň
Součástí projektu výstavby záměru je rovněž projekt ozelenění. Otázka výsadby bude
podrobněji řešena v projektu.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v době výstavby
Vlastní posuzovaná stavba je řešením dopravní situace v rámci trasy Příbor - Skotnice. Její
realizace (stavební práce) nevyžaduje vytvoření dalšího dopravního napojení ani neznamená
jiný významný nárok na dopravní infrastrukturu, která by v území nebyla v současnosti
řešena.
Vlastní stavba vyžaduje dopravu stavebního materiálu. Tyto vstupní materiály budou
dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy odpovídá běžným
požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu v území.
Bude pro vlastní provedení stavby zpracován plán organizace výstavby s ohledem na
dopravní zabezpečení stavby, neboť doprava stavby bude přímo navazovat na stávající
dopravní obslužnost území a může znamenat negativní impakt pokud nebude řešení stavební
dopravy odpovídat požadavkům na zabezpečení dopravní obslužnosti předmětného území.
Při výstavbě tunelu v Prchalově bude doprava vedoucí po místní komunikaci v první fázi
výstavby (stavba severní části tunelu) vedena provizorní komunikací.
Intenzity dopravy
Intenzita dopravy byla dokladována kartogramem s následujícími intenzitami dopravy:
Osobní automobily
Těžká nákladní vozidla
Celkem

8 140 vozidel/24 hodin
2 861 vozidel/24 hodin (z toho 1 048 kamionů)
11 101 vozidel/24 hodin

Následující strana ukazuje kartogram obousměrné jízdy všech vozidel za 24 hodin pracovního
dne v roce 2009 (poskytnut investorem - ŘSD ČR).
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Kartogram obousměrné jízdy všech vozidel za 24 hodin pracovního dne v roce 2009
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Údaje o intenzitě provozu na stávajících a navržené komunikaci byly získány od Ředitelství
silnic a dálnic ČR a dopravní intenzity použité v další části posouzení (rozptylová, hluková
studie) jsou obsahem následující tabulky.
Intenzity dopravy
Tabulka č.1

Č. silnice
Úsek
Začátek úseku

Konec úseku

48
7-1530

48
7-1526

58
7-1700

464
7-3740

58
7-1706

58
napoj. na
zaús. 46427 zaús. 464 od
MÚK se 58 vyús. 04823 MÚK se 48
I/58 Mošnov
od Bravantic
Bílovce
- obchvat
vyús. 48116
MÚK se
zaús. 464 od zaús. do 58 u
MÚK
MÚK se 58
k letišti
04863
Bílovce
Příbora
I/58 a R 48
Mošnov

Stávající stav
nákladní
osobní
celkem

5 669
10 737
16 406

7 390
13 759
21 149

4 033
10 703
14 736

689
2 250
2 939

4 220
10 095
14 315

-

Nový stav
nákladní
osobní
celkem

6 551
7 049
13 600

5 940
9 319
15 259

403
4 281
4 685

711
2 773
3 484

1 978
4 924
6 902

2 961
8 140
11 101

Jiná infrastuktura
V prostoru stavby se nacházejí inženýrské sítě Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení
funkčnosti stávajících inženýrských sítí (přeložky, úpravy).
V prostoru mezi městem Příbor a obcí Prchalov trasa kříží významné inženýrské sítě (DOK
TG Trangas, VVTL Transgas DN 500, VTL OKD, DPB, VTL SMP DN 500, VTL SMP DN
300, Telekomunikační kabely společnosti SELF SERVIS, GTS NOVERA, NETPROSYS,
SITEL, ČRA). Stávající sítě v místě křížení s trasou I/58 budou uloženy do chrániček.
V km 2,300 trasa I/58 kříží stávající vedení VVN 22 kV a je zde připravována stavba nového
vedení VVN 2 x 110 kV.
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II. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Pro posouzení imisního stavu území po realizaci stavby „Silnice I/58 Příbor - Skotnice“ byla
zpracována rozptylová studie – AZ GEO, s.r.o., 04/2007.
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí stavby a hodnotí vliv silniční dopravy po
realizaci uvedené stavby.
Novým zdrojem znečišťování ovzduší bude liniový zdroj – automobilová doprava na silnici
I/58 Příbor - Skotnice“ v úseku komunikace I/58 mezi Příborem a obcí Skotnice.
Za účelem porovnání imisní zátěže okolního území za současného stavu a za stavu po
realizaci záměru byly do modelu zahrnuty i komunikace, po kterých probíhá automobilová
doprava v současnosti. Jedná se o úsek stávající silnice I/58 přes obec Skotnice a přilehlé části
silnic I/47 a II/464.
Stávající a nové liniové zdroje znečišťování ovzduší zahrnuté do modelu jsou znázorněny na
následující straně.
Situaci při dopravní špičce, která byla předpokládána při výpočtu nejvyšších hodinových
koncentrací NO2, charakterizoval pro účely rozptylové studie 2,4-násobek intenzit uvedených
v tabulce dopravních intenzit uvedené na straně 22.
Uvedené intenzity dopravy pro nový stav budou po realizaci záměru na modelovaných
komunikacích většinou nižší, protože část provozu směrem na Ostravu převezme plánovaná
dálnice D 47. Výrazný pokles provozu lze očekávat na stávající komunikaci I/58, v úseku přes
obec Skotnici (sčítací úsek 7-1700), protože větší část současného objemu dopravy převezme
přeložka silnice I/58, která je hodnoceným záměrem. Při zpracování rozptylové studie byl
přijat předpoklad, že po realizaci záměru bude intenzita dopravy na stávající komunikaci I/58
v úseku přes obec Skotnici na úrovni 40% stávající dopravy v případě osobních vozidel,
v případě nákladních vozidel předpokládáme pokles na 10% současné intenzity.
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Stávající a nové liniové zdroje znečišťování ovzduší
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Druh znečišťujících látek
Významnější výstupy do ovzduší budou tvořeny výfukovými plyny z automobilové dopravy:
 tuhé emise
 NOx
 SO2
 CO
 Benzen
 PAU
Z hlediska ovlivnění imisní situace jsou v návaznosti na předpokládanou intenzitu provozu
potenciálně významné zejména NOx a PM10.
Imisní charakteristika lokality
Posouzení stávajících imisních charakteristik zájmové lokality se vyznačuje nejistotami
plynoucími z nedostatku disponibilních dat z měření imisní zátěže.
Nejbližším bodem imisního monitoringu je stanice ČHMÚ TSTDA č. 1074 ve Studénce, tj.
cca 6,5 km severozápadně od navrženého záměru. Cílem měřicího programu je stanovení
celkové hladiny pozadí koncentrací. Jedná se o stanici v příměstské zemědělské oblasti,
v rovinatém terénu. Výsledky měření mají reprezentovat oblastní měřítko (desítky až stovky
km).
Charakter lokality v místě uvedené stanice imisního monitoringu dobře odpovídá charakteru
zájmové oblasti. S ohledem na velikost hodnocené oblasti (cca 3 km na délku) a její situaci
vzhledem k zastavěným zónám je však nutno předpokládat významné lokální heterogenity
v plošném rozložení stávajících imisních koncentrací. Důvodem je blízkost města Příbora na
jižním okraji lokality, která pravděpodobně významně ovlivňuje imisní pozadí v jižní části
zájmové oblasti. Nezanedbatelné jsou pravděpodobně také místní vlivy provozu lokálních
topenišť v Prchalově a Skotnici.
Použitelnost údajů z měření na výše uvedené nejbližší stanici imisního monitoringu je proto
omezená a data uvedená v následující tabulce lze proto na plochu zájmového území vztáhnout
pouze orientačně.
Imisní koncentrace měřené na stanici TSTDA ČHMÚ v roce 2005
Tabulka č.2
Kontaminant
PM10
NOx
NO2
SO2

hodinové koncentrace
(µ
µg/m3)
maximum
50% kv.
565
104,4
118,5

32
14,2
5,3

24-hodinové koncentrace
(µ
µg/m3)
maximum
50% kv.
367
95,1
69,9
52,2

33,5
14,9
6,5

průměrné roční
koncentrace
(µ
µg/m3)
45,1
20,3
17,1
8,8

Město Příbor v těsném sousedství záměru je zařazeno z hlediska 24-hodinových koncentrací
PM10 a ročních koncentrací benzo(a)pyrenu mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita ovzduší je z hlediska benzo(a)pyrenu zhoršena na 100%
území Příbora, jedná se i o místní městskou část Prchalov. Z hlediska 24-hodinových
koncentrací PM10 je zhoršena kvalita ovzduší také v obci Skotnice a Mošnov.
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Z dalších údajů publikovaných ČHMÚ prostřednictvím internetu za rok 2005 lze imisní
pozadí na ploše modelové oblasti odhadovat následovně:
•
průměrné roční koncentrace NOx
19,5-24 µg/m3 (v blízkém okolí
frekventovaných komunikací vyšší
lokální extrémy)
•
roční průměrná koncentrace NO2
<26 µg/m3
•
roční průměrná koncentrace benzo(a)pyrenu
1-2 ng/m3
•
36. nejvyšší 24-hodinová koncentrace PM10
>60 µg/m3
•
roční průměrná koncentrace PM10
cca 40-50 µg/m3
Emisní charakteristiky
Ve výpočtu byly použity emisní faktory liniových zdrojů publikované MŽP ČR pro cílový
rok 2010.
Z emisních faktorů byly vypočteny hmotnostní toky škodlivin do ovzduší z jednotlivých
segmentů modelovaných liniových zdrojů v rozptylové studii. Zohledněny přitom byly
parametry rychlosti, sklon vozovky a počet vozidel.
V případě osobních vozidel byl přijat předpoklad, že 30% automobilů je vybaveno
dieselovým a 70% benzínovým motorem.
Hmotnostní toky škodlivin z liniových zdrojů jsou pro velký rozsah k dispozici v digitální
podobě u zpracovatele.
Ostatní emisní charakteristiky liniových zdrojů byly následující:
Délka úseků liniových zdrojů
Výška emise nad terénem
Šířka liniového zdroje
Doba provozu za den
Roční využití zdroje

20 m
2m
7m
24 hodin
100%

Použité emisní faktory motorových vozidel
Tabulka č.3

kontaminant

CO
(g/km)

NOx
(g/km)

PM10
(g/km)

B(a)P
(µ
µg/km)

benzen
(g/km)

podélný
sklon
vozovky
sklon (-4 %)
sklon (-2 %)
sklon ( 0 %)
sklon ( 2 %)
sklon ( 4 %)
sklon (-4 %)
sklon (-2 %)
sklon ( 0 %)
sklon ( 2 %)
sklon ( 4 %)
sklon (-4 %)
sklon (-2 %)
sklon ( 0 %)
sklon ( 2 %)
sklon ( 4 %)
sklon (-4 %)
sklon (-2 %)
sklon ( 0 %)
sklon ( 2 %)
sklon ( 4 %)
sklon (-4 %)
sklon (-2 %)
sklon ( 0 %)
sklon ( 2 %)
sklon ( 4 %)

nákladní (HDV) - nafta

osobní - nafta

osobní - benzín

20 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 20 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 20 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h
3.8725
3.9457
4.6476
5.9323
7.4879
1.2890
1.6065
2.5832
4.1982
5.9739
0.1144
0.1121
0.1295
0.1714
0.2236
0.0950
0.1184
0.1903
0.3093
0.4402
0.0184
0.0162
0.0144
0.0146
0.0169

3.1091
3.1678
3.7313
4.7628
6.0117
1.0641
1.3261
2.1324
3.4655
4.9313
0.0907
0.0888
0.1026
0.1358
0.1772
0.1114
0.1388
0.2232
0.3628
0.5162
0.0147
0.0129
0.0115
0.0117
0.0135

2.1436
2.1841
2.5726
3.2837
4.1447
0.7594
0.9464
1.5218
2.4732
3.5193
0.0601
0.0589
0.0681
0.0901
0.1175
0.1892
0.2357
0.3791
0.6161
0.8767
0.0097
0.0085
0.0076
0.0077
0.0089

1.8945
1.9303
2.2736
2.9021
3.6631
0.8517
1.0615
1.7069
2.7741
3.9474
0.0517
0.0506
0.0585
0.0774
0.1010
0.8528
1.0628
1.7091
2.7775
3.9523
0.0062
0.0055
0.0048
0.0049
0.0057

0.3598
0.3635
0.3198
0.3862
0.4727
0.1625
0.2481
0.3621
0.5102
0.6988
0.0154
0.0169
0.0199
0.0260
0.0366
0.0085
0.0130
0.0190
0.0268
0.0367
0.0012
0.0012
0.0011
0.0013
0.0016

0.2890
0.2920
0.2569
0.3102
0.3797
0.1373
0.2096
0.3059
0.4310
0.5903
0.0153
0.0168
0.0198
0.0259
0.0365
0.0094
0.0144
0.0210
0.0295
0.0404
0.0010
0.0010
0.0009
0.0011
0.0013

0.1822
0.1841
0.1620
0.1956
0.2394
0.1035
0.1581
0.2307
0.3251
0.4453
0.0157
0.0173
0.0204
0.0266
0.0375
0.0128
0.0194
0.0284
0.0399
0.0547
0.0007
0.0006
0.0006
0.0007
0.0009

0.1123
0.1135
0.0999
0.1206
0.1476
0.1069
0.1632
0.2382
0.3356
0.4596
0.0176
0.0194
0.0229
0.0298
0.0420
0.0334
0.0510
0.0744
0.1049
0.1436
0.0005
0.0005
0.0004
0.0005
0.0006

0.2208
0.3208
0.4627
0.6701
0.9861
0.0677
0.0961
0.1336
0.1832
0.2486
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0137
0.0195
0.0271
0.0371
0.0504
0.0026
0.0025
0.0025
0.0028
0.0036

0.1792
0.2604
0.3756
0.5439
0.8004
0.0646
0.0917
0.1275
0.1748
0.2373
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0145
0.0206
0.0287
0.0393
0.0534
0.0023
0.0023
0.0023
0.0025
0.0032

0.1256
0.1825
0.2632
0.3811
0.5608
0.0596
0.0846
0.1177
0.1613
0.2189
0.0006
0.0006
0.0006
0.0006
0.0006
0.0242
0.0344
0.0478
0.0656
0.0891
0.0020
0.0020
0.0020
0.0022
0.0028

0.1092
0.1586
0.2288
0.3314
0.4875
0.0788
0.1118
0.1555
0.2132
0.2894
0.0015
0.0015
0.0015
0.0015
0.0015
0.1159
0.1645
0.2288
0.3137
0.4257
0.0031
0.0030
0.0030
0.0033
0.0043

Imisní limity pro znečišťující látky
Tabulka č.4
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Jednotka

Přípustná četnost
překročení / rok

350
125

µg/m3
µg/m3

24
3

10

mg/m3

-

50
40
200
40
5

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

35
18
-

20

µg/m3

-

30

3

µg/m

-

1

ng/m3

-

Imisní limity pro ochranu zdraví lidí
SO2
SO2

1 hodina
24 hodin
max. denní 8-mi
hodinový průměr
24 hodin
1 rok
1 hodina
1 rok
1 rok

CO
PM10
PM10
NO2
NO2
benzen

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
kalendářní rok
SO2
a zimní období
NOx
1 rok
Cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí
benzo(a)pyren

1 rok

Pro modelování byla použita meteorologická data v podobě matice hodnot, které vyjadřují
procentuální výskyt generalizovaného typu počasí v daném období (stabilitně členěná větrná
růžice). Kategorie počasí v této matici jsou vytvořeny na základě tříd stability,
reprezentovaných průměrnými teplotními gradienty γ, a rychlostí větru. Používají se třídy
podle Bubníka a Koldovského.
Tato větrná růžice byla převzata z rozptylové studie vypracované společností ATEM Ateliér
ekologických modelů s.r.o. pro účely posouzení vlivu výstavby automobilky Hyundai na
ploše průmyslové zóny Mošnov, tj. cca 3 km od posuzovaného záměru v rovinatém terénu.
Větrnou růžici členěnou podle třídních rychlostí větru reprezentující okolí záměru tvoří
následující tabulka a graf.
Větrná růžice členěná dle tříd větru
Tabulka č.5
Rychlost
větru
1.7
5
11
Součet (%)

S

SV

V

7.19
4.91
0.79
12.89

6.00
3.73
0.67
10.40

2.42
1.19
0.27
3.87

JV
1.66
0.84
0.13
2.63

J

JZ

Z

2.82
3.71
1.35
7.88

6.29
10.01
4.83
21.12

5.72
5.86
2.28
13.86

SZ
4.50
3.56
1.32
9.38

Bezvětří
17.97
0.00
0.00
17.97

Součet
(%)
54.57
33.81
11.63
100.00
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Grafické znázornění větrné růžice

V okolí lokality převládají jihozápadní až západní větry, druhým nejčastějším směrem
proudění je severní až severovýchodní.

Výpočet byl v rozptylové studii proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší
MŽP ČR výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”,
zveřejněný ve Věstníku Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne
1998-04-15, částka 3 a dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4.
Výpočet byl proveden softwarem SYMOS´97 v 2003 – 5.1.4.
Metodika výpočtu umožňuje :
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů
- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou rychlost pevných částic z
bodových, liniových a plošných zdrojů
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem kartograficky názorně
zpracovat výsledky výpočtu
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší
podle klasifikace Bubníka a Koldovského
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého

Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší:
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytovat
ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability ovzduší
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy
rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a
stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability
ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- roční průměrné koncentrace
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost od zdroje
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity)
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Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší :
I. superstabilní

II. stabilní

III. izotermní

IV. normální

V. konvektivní

- vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů.
Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost
větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky rozptylu.
- vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními
situacemi. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost
větru 2 m/s. Špatné podmínky rozptylu.
- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném
období může být v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních
hodinách. Často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky.
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru.
Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou
stability má v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.
- projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl
znečišťujících látek. Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je
vysoká intenzita slunečního svitu.

Výsledky
Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku modelovaných polutantů a lokalizace
dosaženého maxima tvoří následující tabulku.
Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky
Tabulka č.6
Kontaminant

Doba
průměrování

Imisní příspěvek

Jednotka

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

1 rok

8.65

µg/m3

-482300

-1121650

Stávající stav
NOx
NO2

1 rok

0.63

µg/m

-482300

-1121650

NO2

1 hodina

19.5

µg/m

-482300

-1121850

0.34

µg/m

-482300

-1121650

3.50

µg/m

-482300

-1121850

0.034

3

µg/m

-482300

-1121650

3

PM10
PM10
benzen
benzo(a)pyren
CO

1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok

3
3
3
3

6.09

pg/m

-482800

-1121650

92.2

3

8 hodin

µg/m

-482300

-1121650

1 rok

5.67

µg/m3

-483800

-1122050

0.33

µg/m

-482300

-1121650

Po realizaci záměru
NOx
NO2

1 rok

3

NO2

1 hodina

9.09

µg/m

-483700

-1122150

PM10

1 rok

0.202

µg/m

-482300

-1121650

2.12

µg/m

-483700

-1122150

0.020

3

µg/m

-482300

-1121650

3

-483600

-1120350

-482300

-1121650

PM10
benzen
benzo(a)pyren
CO

24 hodin
1 rok
1 rok
8 hodin

3
3
3

4.75

pg/m

63.4

µg/m

3

Ze srovnání modelových výsledků reprezentujících stávající stav a situaci po realizaci záměru
vyplývá, že v případě realizace záměru lze u všech sledovaných polutantů očekávat pokles
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maximálních hodnot o 22% (průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu) až 53% (nejvyšší
hodinové koncentrace NO2).
Plošné rozložení koncentrací
Plošné rozložení koncentrací za stávajícího stavu a po realizaci záměru se výrazně liší.
Významnější ovlivnění imisní situace provozem po komunikacích zahrnutých do modelu je
možno očekávat maximálně do vzdálenosti cca 500 m.
Stávající stav
Za současné situace je emisemi z modelovaných liniových zdrojů nejsilněji postižena oblast
mimoúrovňové křižovatky silnice I/48 a I/58 mezi Příborem a Skotnicí (okolí stávajícího
dopravního napojení na Ostravu). Výjimkou je benzo(a)pyren, který se vyznačuje nejvyššími
imisními příspěvky u stávajícího sjezdu ze silnice I/48 do Příbora.
Celkově je z výsledků provedených výpočtů zřejmá významná imisní zátěž z dopravy podél
celého modelovaného úseku stávající komunikace I/48 a podél stávající silnice I/58, zejména
v úseku od konce obce Skotnice dále do Ostravy (v obci Skotnice je imisní zátěž nižší
v důsledku nižší rychlosti vozidel).
Nový stav
Na základě mapových výstupů je vzhledem ke stávajícímu stavu po realizaci záměru zřetelný
pokles imisních příspěvků z dopravy v obci Skotnice, podél stávající silnice I/58. Imisní zátěž
na ostatních modelovaných komunikacích bude po realizaci záměru v porovnání se stávající
situací rovnoměrnější, s nižšími extrémy imisních příspěvků. Nejvíce zatíženými oblastmi
budou sjezd do Ostravy v okolí budoucí mimoúrovňové křižovatky silnic R 48 a nového
úseku silnice I/58 a dále okolí stávající MÚK na sjezdu z I/48 mezi obcí Skotnice a Příborem.
Méně významné maximum imisní zátěže lze očekávat podél navrženého úseku I/58 v okolí
mostu přes železniční trať. V případě benzo(a)pyrenu lze nejvyšší imisní příspěvky očekávat
v okolí tohoto přejezdu železniční trati.
Srovnání s imisními limity
Ve vztahu k platným imisním limitům se stávající i nová komunikace I/58 spolu s okolními
silniceni I. třídy vyznačuje významnými průměrnými ročními imisními příspěvky oxidů
dusíku a nejvyššími 24-hodinovými imisními příspěvky PM10. Ostatní modelované polutanty
jsou v současnosti a tím spíše budou i po realizaci záměru vůči platným imisním limitům
relativně nízké.
Procentuální podíl maximálních vypočtených imisních příspěvků vzhledem k imisním
limitům platným pro rok 2010 tvoří následující tabulku.
Podíl imisních příspěvků a imisního limitu
Tabulka č.7
Kontaminant

Doba průměrování

Maximální imisní příspěvek /
imisní limit
stávající stav

nový stav

NOx

1 rok

28.8%

18.9%

NO2

1 rok

1.6%

0.8%

NO2

1 hodina

9.8%

4.5%

PM10

1 rok

0.9%

0.5%
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PM10

24 hodin

7.0%

4.2%

benzen

1 rok

0.7%

0.4%

benzo(a)pyren

1 rok

0.6%

0.5%

8 hodin

0.9%

0.6%

CO

NOx
Z provedených výpočtů vyplývá, že nejvíce se imisní příspěvek imisnímu limitu blíží
v případě ročních koncentrací NOx, kdy veškeré zdroje zahrnuté do modelu způsobují
v současnosti v nejsilněji zasaženém místě imisní příspěvek na úrovni cca 30% imisního
limitu. Po realizaci záměru lze očekávat pokles příspěvku na cca 20% imisního limitu.
Přihlédneme-li k odhadovanému imisnímu pozadí, je velmi pravděpodobné, že v současnosti
je v blízkém okolí komunikací I/48 a I/58 překračována hodnota imisního limitu NOx. Ani
přes významné očekávané snížení imisních příspěvků po realizaci záměru nelze překračování
tohoto imisního limitu v nejsilněji zasažených místech poblíž komunikací vyloučit (je nutno
zohlednit vysokou míru nejistoty odhadu imisního pozadí, zejména v blízkosti Příbora).
Modelová oblast však nezahrnuje žádné území chráněných oblastí vegetace a ekosystémů,
takže z uvedených skutečností nelze vyvozovat, že se jedná o závadný stav.
NO2
Významnější imisní příspěvky lze dle modelového výpočtu očekávat také v případě
nejvyšších hodinových koncentrací NO2. Za současné situace činí cca 10% imisního limitu,
po realizaci záměru poklesne maximální imisní příspěvek na cca 5% limitu.
Vyjdeme-li orientačně z imisních koncentrací naměřených na stanici ČHMÚ ve Studénce,
můžeme očekávat za nejnepříznivějších klimatických podmínek nejvyšší imisní koncentrace
NO2 někde okolo poloviny imisního limitu platného pro rok 2010. Při vypočtené velikosti
imisních příspěvků v okolí modelovaných liniových zdrojů proto neočekáváme v současnosti
překračování imisního limitu NO2. Po realizaci záměru bude z hlediska plnění imisního limitu
situace ještě příznivější.
PM10
24-hodinové imisní příspěvky PM10 v současnosti tvoří cca 7% imisního limitu, po realizaci
záměru poklesne imisní příspěvek na cca 4% limitní hodnoty. Jedná se o významné hodnoty
zejména při zohlednění předpokládaného vlivu sekundární prašnosti z dopravy, jejíž
modelování však přesahuje rámec předkládané rozptylové studie.
Významné regionální překračování imisních limitů průměrných ročních a nejvyšších 24hodinových koncentrací PM10 nemůže realizace záměru významněji ovlivnit. Imisní limity
24-hodinových koncentrací budou nadále překračovány i přes pokles stávajících imisních
příspěvků po realizaci záměru (o cca 40%). Odhadované imisní pozadí průměrných ročních
koncentrací PM10 v modelové oblasti (40-50 µg/m3) je sice blízké hodnotě imisního limitu
(40 µg/m3), protože však příspěvky ze stávajícího i budoucího provozu na modelovaných
komunikacích činí pouze necelé 1% imisního limitu, na roční imisní koncentraci nemůže mít
realizace záměru významný vliv.
Ostatní sledované kontaminanty se dle modelového výpočtu vyznačují imisními příspěvky
minimálně o 2 řády nižšími než jaké jsou hodnoty imisních limitů platné pro rok 2010.
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Realizace záměru nemůže způsobit překračování imisních limitů ani nemůže stávající imisní
zátěž z hlediska plnění imisních limitů významně ovlivnit. Záměr bude mít na imisní situaci
pozitivní vliv.

Hlavní závěry zpracovatel rozptylové studie shrnuje do následujících bodů:
1) Stávající imisní zátěž na ploše modelové oblasti je vysoká zejména v případě PM10
a benzo(a)pyrenu. Jedná se o kontaminanty, které v současnosti překračují platné imisní
limity.
2) Významnější ovlivnění imisní situace provozem po komunikacích zahrnutých do modelu
je možno očekávat maximálně do vzdálenosti cca 500 m (platí pro stávající i nový stav).
3) Z výsledků provedených výpočtů je zřejmá významná imisní zátěž z dopravy podél celého
modelovaného úseku stávající komunikace I/48 a podél stávající silnice I/58, zejména
v úseku od konce obce Skotnice dále do Ostravy (v obci Skotnice je imisní zátěž nižší
v důsledku nižší rychlosti vozidel). Z hlediska imisních dopadů na zdraví lidí je
jednoznačně příznivější navržená varianta silnice I/58, která podstatně sníží imisní zátěž
v obci Skotnice.
4) Ze srovnání modelových výsledků reprezentujících stávající stav a situaci po realizaci
záměru vyplývá, že v případě realizace záměru lze u všech sledovaných polutantů
očekávat na ploše modelové oblasti (viz přílohová část) pokles maximálních hodnot
imisních příspěvků, a to o 22% (průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu) až 53%
(nejvyšší hodinové koncentrace NO2).
5) Ve vztahu k platným imisním limitům se stávající i nová komunikace I/58 spolu
s okolními silnicemi I. třídy vyznačuje významnými průměrnými ročními imisními
příspěvky oxidů dusíku a nejvyššími 24-hodinovými imisními příspěvky PM10. Ostatní
modelované polutanty jsou v současnosti (a tím spíše budou i po realizaci záměru) vůči
platným imisním limitům relativně nízké.
6) Významné regionální překračování imisních limitů průměrných ročních a nejvyšších 24hodinových koncentrací PM10 nemůže realizace záměru významněji ovlivnit. Imisní
limity 24-hodinových koncentrací budou nadále překračovány i přes pokles stávajících
imisních příspěvků po realizaci záměru (o cca 40%). Protože průměrné roční imisní
příspěvky PM10 ze stávajícího i budoucího provozu na modelovaných komunikacích činí
pouze necelé 1% imisního limitu, na roční imisní koncentraci nemůže mít realizace
záměru významný vliv.
7) Stávající regionálně velmi vysoká průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu
nebude záměrem téměř ovlivněna, protože imisní příspěvek za stávající situace i po
realizaci záměru bude nižší než 1% imisního limitu (po realizaci záměru očekáváme
pokles imisního příspěvku).
8) Ostatní sledované kontaminanty se dle modelového výpočtu vyznačují imisními příspěvky
minimálně o 2 řády nižšími než jaké jsou hodnoty imisních limitů platné pro rok 2010.
Stávající imisní situace proto nebude z hlediska těchto polutantů záměrem ovlivněna.
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Na základě uvedených závěrů lze konstatovat, že realizace záměru nemůže způsobit
překračování imisních limitů ani nemůže stávající imisní zátěž z hlediska plnění imisních
limitů významně ovlivnit. Výstavba nové komunikace, která převezme většinovou část dopravy
vedené v současnosti přes obec Skotnici, sníží vliv automobilového provozu na imisní situaci
v modelové oblasti. Z hlediska vlivu na ovzduší je proto hodnocený investiční záměr
jednoznačně pozitivní.
2. Odpadní vody
Období výstavby
Odpadní vody splaškové
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.
Období provozu
Odvodnění silnice I/58 bude řešeno podrobně v projektu v rámci SO 302 Silniční kanalizace
silnice I/58, úsek Skotnice – Příbor.
Vodohospodářské řešení stavby je koncipováno v takovém rozsahu, aby bylo odvodnění po
jeho výstavbě provozováno dokumentovatelnou sítí kanalizačních stok, předaných do správy
konkrétním subjektům. Podrobně je vodohospodářské řešení realizováno v projektu.
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3. Kategorizace odpadů
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),
- odpady vznikající při vlastním provozu
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.8
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 01 01
17 01 02
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
20 02 01
20 03 01

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

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

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je
povinen vést evidenci odpadů.
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností.
Na stavbě využitelné odpady - štěrk, zemina, kamenivo budou opětovně použity pro výstavbu
nových komunikací nebo dočasně uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné
vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných živičných směsí nebo uloženy na skládce
příslušné skupiny. Části kovových konstrukcí budou předány k využití jako druhotná
surovina. Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část odpadů
vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny.
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Odpad z provozu silnice I/58
Tabulka č.9
Kód
16 01 03
16 01 04
19 08 01
19 08 02
20 01 21
20 02 01
20 02 03
20 03 01
20 03 03

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

Kategorie
O
N
O
O
N
O
O
O
O

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:
-

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

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnost vzniku havárií
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající
z používání látek nebo technologií.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.
Možnost vzniku havárií může souviset s:
-

úniky látek
selháním lidského faktoru

Úniky látek
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků.
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků,
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případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být
v co nejkratším časovém horizontu sanována.
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu.
Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména
s dopravními nehodami.
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.

5. Hluk
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hod.
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.10
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
Operační sály
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Obytné místnosti
Hotelové pokoje
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncenrtní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
restaurace
Prodejny, sportovní haly

6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Po dobu používání
Po dobu používání
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h

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

* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.
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Venkovní prostor
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava.
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení
vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění
Nařízení vlády č.148/2006 Sb.s platností od 1.7.2006 (v době realizace záměru bude
v platnosti, proto je vládní nařízení respektováno a vymezeny hodnoty dle tohoto vládního
nařízení) pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.11
Způsob využití
území
Chráněný venkovní
prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní
prostor ostatních
staveb a chráněný
ostatní venkovní
prostor

Korekce dB(A)
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

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

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory:
Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích
Den LAeq = 60 dB(A) Noc LAeq = 50 dB(A)

Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor
je oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při
dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním
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prostoru, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve
vnitřních chráněných prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského
vybavení.
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:
- hluk v době výstavby,
- hluk v době provozu.
Hluk v době výstavby
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech
pracovního klidu a o svátcích.
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se pohybují kolem 80
dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební
činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
obytné místnosti - v denní době
0 dB
- v noční době
-10 dB
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory
- v denní době 0 dB
- v noční době -10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu

Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby
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překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení
použít protihlukové odclonění. Taková potřeba odlonění se nepředpokládá.

Hluk v době provozu
Hluková zátěž ve vztahu k chráněným objektům a chráněnému prostoru byla stanovena na
základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k situaci v území byly vypočteny
očekávané hodnoty stávajícího a výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace.
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+ verze 7 (RNDr
Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z metodických pokynů. Výpočtové body byly
voleny 2 m od fasády objektů situovaných v předmětném území. Verze Hluk+ verze 7 má zabudovanou novelu
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko) zahrnující obměnu
vozidlového parku, rozdělení intenzit a složení dopravy, distribuci dopravy v denní a noční
době, kategorie
krytu povrchu vozovky, křižovatky) Planeta – ročník XII, číslo 2/2005.
Hluk+ verze 7 byl plně integrován do prostředí Windows a obsahuje řadu nových funkcí a vlastností, zejména
implementaci "Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004".

Nejblíže situované chráněné objekty
Zájmová lokalita je situována převážně v zemědělském půdním fondu. V km 0,7 až 0,8
prochází nová trasa prolukou v zástavbě obcí Prchalov. Průchod je řešen tunelem T 9,5/80
(SO 601 Tunel v obci Prchalov, SO 241 Zárubní zeď).
Nejblíže situované chráněné objekty v tomto úseky v západním směru ve vzdálenosti 35 m
(p.č. 13/3) v km 0,85 a ve východním směru ve vzdálenosti 56 m (p.č. 20) v km 0,72.
V obci Skotnice se trasa přibližuje v km 1,3 na vzdálenost 78 m (p.č. 176) a v km 2,1 na
vzdálenost cca 226 m (p.č. 20/7).
Pro posouzení vlivu dopravy u nejbližších chráněných objektů je zpracována pro dokumentaci
pro územní rozhodnutí hluková studie (Ing.Kryl, ENVIROAD s.r.o.). Pro zpracování
oznámení byly poskytnuty zpracovatelem grafické přílohy vymezující izofony hluku. V tomto
podkladu jsou výrazně znázorněny nejblíže situované referenční body. Vymezeny jsou
referenční body v chráněném prostoru chráněných objektů. Uvedena grafická část zpracované
hlukové studie je uvedena v části F.Doplňující údaje.
Hodnocení
Prchalov
Vzdálenost nejblíže situovaných chráněných objektů je od předmětné komunikace vůči
objektům je v km 0,7 až 0,8 v zástavbě obce Prchalov ve vzdálenosti 35 až 56 m. Tato
vzdálenost při předpokládaných intenzitách dopravy na novém úseku trasy silnice způsobila
ovlivnění jednotlivých objektů ochrany z hlediska hlukové zátěže. Při uplatnění hodnot
předpokládaných dopravních intenzit a použití koeficientů dle ŘSD byla přijata opatření pro
zabezpečení eliminace hlukové zátěže v předmětném území – řešení průchodu silnice obcí
Prchalov tunelem, realizace protihlukové stěny.
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Součástí zadaných hodnot hlukové zátěže v hlukové studii jsou zdroje hluku v portálech
tunelu (simulují vyzařování hluku z ústí tunelu, které vznikne vlivem odrazů od stěny tunelu
na jeho ústí). Navržené stěny kolem portálu tunelu jsou vysoké 4 m, pohltivé jsou ze strany
vozovky.
Skotnice
V prostoru severně od zástavby Skotnice jsou chráněné objekty situovány v km 2,1 a 1,3
řešené trasy. V tomto úseku budou osazeny protihlukové stěny v místě přiblížení k zástavbě.
Stěny jsou projektem navrženy ve výšce 3,5-4 m.

V případě realizace těchto opatření budou limitní hodnoty pro chráněné objekty dle nařízení
vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Požadovaná ekvivalentní hladina je v případech situování chráněných objektů v chráněném
venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru bude uplatněním tunelu a
protihlukových stěn dodržena.
Následující část ukazuje grafické vymezení dosahu izofon hluku (dle ENVIROAD s.r.o.,
05/2007). Zahrnuty jsou izofony pro stav bez protihlukových opatření a s navrženými
stěnami pro den a pro noc.
Celý úsek je rozdělen na dvě části:
– první část: průchod Prchalovem a první část západně od Skotnice do km 2,2
– druhá část: západně od Skotnice od km 2,2
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První část: průchod Prchalovem a první část západně od Skotnice do km 2,2
Hlukové zatížení území (rok 2035)
bez protihlukových stěn – Prchalov, Skotnice
Den
(dle
ENVIROAD
s.r.o.)

s protihlukovými stěnami – Prchalov, Skotnice
Den
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Hlukové zatížení území (rok 2035)
bez protihlukových stěn – Prchalov, Skotnice
Noc
(dle ENVIROAD s.r.o.)

s protihlukovými stěnami – Prchalov, Skotnice
Noc
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Druhá část: západně od Skotnice od km 2,2
Hlukové zatížení území (rok 2035) s protihlukovými stěnami – Skotnice (dle ENVIROAD s.r.o.)
Den

Noc
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Závěr
Příbor - Prchalov
Jak je zřejmé z výše uvedeného grafického znázornění, pro úsek trasy procházející částí
Prchalov, kde je nutné použit pro průchod tunel bude i přesto nezbytné provést doplnění trasy
o protihlukovou stěnu. Studie navrhuje stěnu výšky 4 m v prostoru severního portálu, délka
stěny bude dle předběžného návrhu cca 80-90 m, bude stěna pohltivá ze strany vozovky.
Bez této stěny by došlo:
pro den k překročení přípustných hodnot 60 dB:
– u objektu 13/3 (vzdálenost 35 m).
pro noc k překročení přípustných hodnot 50 dB:
– u objektu 13/3 (vzdálenost 35 m).
- u objektu 20 (vzdálenost 56 m)
Při realizaci protihlukové stěny budou přípustné hodnoty dodrženy.
Skotnice
Jak je zřejmé z výše uvedeného grafického znázornění, pro úsek trasy procházející západně
od zástavby Skotnice je navržena protihluková stěna ne dvou místech. Studie navrhuje stěnu
výšky 3,5 až 4 m v km 1,15 až 1,55 (tj. cca 400 m) a v km 1,85 až 2,15 (tj. cca 300 m) a 2,25
až 2,55 (tj cca 300 m).
Předpokládá se útlum oken (stávající stav) ve výši 15-30 dB dle kvality oken, což postačuje
k dodržení hladiny vnitřního hluku. Provedeno bude kontrolní měření v rámci zkušebního
provozu. Navržena protihluková opatření jsou na základě nejvýše nepříznivých hodnot
dopravní zátěže v území. Tato zátěž bude dle předpokladu nižší. Pokud kontrolní měření
prokáže, že ve vnitřním prostoru některých objektů ochrany limit nebude dodržen
(nepředpokládá se), pak budou protihluková opatření doplněna.
V dalším stupni projektu bude zpracován podrobný návrh realizace jednotlivých
protihlukových stěn na základě podrobného projektového řešení.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmové území navržené pro realizaci záměru se nachází mezi městem Příbor, a obcemi
Prchalov a Skotnice. Trasa je vedena převážně zemědělským půdním fondem – agrocenózou.
Záměrem investora je realizace stavby „Silnice I/58 Příbor - Skotnice“, která zabezpečí spolu
s investičním záměrem „Silnice I/58 Mošnov – obchvat“ jako ucelený úsek silnice I/58
propojení dálnice D47 s rychlostní komunikací R48 v úseku mezi Studénkou, místní části
Bučovice, Mošnovem, Skotnicí, Prchalovým a Příborem (R 48).
Navrhovaná "Silnice I/58 Příbor - Skotnice" spolu s navrhovanou stavbou "Silnice I/58
Mošnov - obchvat" bude po uvedení do provozu plnit několik funkcí. Jedná se především o
odvedení dopravy z jižní části Ostravy přímým propojením dvou nejvýznamnějších tahů D 47
a R 48, dále bude mít funkci přivaděče k dálnici, a to z oblasti Příbora, Kopřivnice, Frenštátu
pod Radhoštěm a Rožnova pod Radhoštěm a sníží dopravní zátěž na stávající silnici I/58 v
úseku mezi Mošnovem a jižní částí Ostravy, zejména v obcích Mošnov, Stará Ves nad
Ondřejnicí a Krmelín.
Zároveň navrhované vedení trasy silnice I/58 bude nejkratším dopravním napojení
mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov na dálnici. Vnitrostátní význam předmětné trasy
silnice spočívá především ve zkvalitnění dopravního napojení zájmového území s ohledem na
komerční využití ploch mošnovského letiště a strategické průmyslové zóny Ostrava - Mošnov
Silnice I/58 bude rovněž součástí sítě regionální a nadregionální dopravní infrastruktury, která
umožní napojení automobilového závodu společnosti Hyundai na síť subdodavatelů na území
severní a střední Moravy.
Situování stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací (Územní plán velkého
územního celku Beskydy, územní plán dotčeného sídelního útvaru Příbor a s územními plány
dotčených obcí a jejich připravovanými nebo schválenými změnami.
Stavbou nedojde k dotčení registrovaného významného krajinného prvku č.37102 (remízek
v poli), dotčené prvky (dle zákona 114/1992 Sb.) a prvky zachycené ochranářským
mapováním budou překonány mostními objekty. K dotčení nebo ovlivnění prvků územních
systémů ekologické stability nedojde. Nejblíže situovaný prvek - regionální biokoridor
Sedlické olše – Sýkořinec je mimo vedenou trasu I/58.
Záměr realizovat umístění předmětné komunikace je možné považovat z hlediska funkčnosti
za souvisící se stanovenými prioritami trvale udržitelného rozvoje této části území.
Prioritou trvale udržitelného využívání území v lokalitě určené pro silnici I/58 v úseku Příbor
- Skotnice je dopravní síť v koexistenci s antropogenními(zástavbou obcí Prchalov a
Skotnice) a přírodními prvky v území. Nová trasa je vedena v možném umístění vůči
objektům bydlení (bydlení individuální), uplatněna budou opatření (tunel, protihlukové
stěny).
Komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou řešeny záměrem
stavby.
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1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Všechna opatření zahrnující realizaci stavby a provozu dopravních systémů v území jsou
řešena s ohledem na obnovitelnost přírodních zdrojů a možnost zásadní eliminace
předmětného záměru v území vůči přírodním složkám. Tato skutečnost se projevila i
v průběhu řešení při stanovení a vymezení trasy nových dopravních systémů a průběhu
přípravy stavby v území včetně navazujících dopravních vazeb.
Realizací stavby nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro
k.ú. Příbor, Skotnice, Prchalov a Mošnov jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci.
Územní systém ekologické stability je tvořen soustavou biocenter vzájemně propojených
biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability na třech
měřítkových úrovních - nadregionální, regionální a lokální ÚSES.
Zájmové území pro stavbu je situováno jihovýchodně od tahu regionálního významu
spojujícího biocentra „Sedlické olše“ a „Sýkořinec“.
Situace nejblíže situovaných územních systémů ekologické stability

48

V blízkém okolí leží nadregionální biocentrum (NRBC 92) Oderská niva. Plocha biocentra
je 3.663,5 ha (v rámci CHKO Poodří 3.221,0 ha; vně CHKO Poodří 442,5 ha). NRBC
Oderská niva zahrnuje rozsáhlé území nivy řeky Odry v okresech Ostrava, Frýdek- Místek a
Nový Jičín. Jedná se o krajinu v níž zůstaly zachovány funkční ekosystémy vázané na
přirozeně meandrující tok Odry a jejich přítoků s rozkolísaným vodním režimem. NRBC
Oderská niva je plně funkční reprezentativní biocentrum s prvky unikátních ekosystémů
(antropicky pozměněno je jen částečně). Zahrnuje lesní, křovinné, travinné, vodní i mokřadní
formace. Jedná se zároveň o bicentrum kontaktní (podprovincie polonská, na styku a pod
přímým vlivem podprovincií hercynské a západokarpatské) a konektivní. Biocentrum
Oderská niva vedeno jako biokoridor EECONET (evropská ekologická síť).
V katastru Mošnova severovýchodně od zájmového území se nachází regionální biocentrum
(RBC) Sykořinec, které je tvořeno stávajícími lesními porosty. Z tohoto RBC vychází
regionální biokoridor (RBK 1556) západním směrem vychází RBK, propojující RBC
Sýkořinec s lokálním biocentrem v nivě řeky Lubiny a následně pokračuje jihozápadně na
území obce Sedlnice k biocentru Selský les (Sedlické Olše).
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Nejblíže situovaná chráněná území:
CHKO Poodří
V severozápadním směru od vedení trasy I/58 se nachází CHKO Poodří. CHKO Poodří
představuje úzké (0,5 až 4,5 km) podlouhlé (cca 34 km) území rovinného a pahorkatého
terénu kolem řeky Odry v severní části Moravské brány. Plošná výměra CHKO činí 81,5 km2.
Jádrovou částí je rovinatá oderská niva. Na ni pak navazují zvýšené okraje říčních teras a
terasových plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 212 m n.m. (Odra u Ostravy) a
298 m n.m. (plochý rozvodní hřbet u Hůrky v jižní části). Hlavním posláním je ochrana
zachovalých, mimořádně hodnotných, nivních mokřadních ekosystémů a zachovalých lužních
lesů.
Jedná se o území s dosud poměrně dobře zachovalým přírodním prostředím s unikátní délkou
neregulovaného toku řeky Odry. Charakteristická je přítomnost společenstev lužních lesů,
představujících primární vegetaci zaplavovaných a podmáčených poloh, dále dubohabrových
a dubolipových hájů s velmi vzácným výskytem suťových a roklinových listnatých lesů
(Tilio-Acerion) a květnatých bučin (Melico-Fagetum, Dentario glandulosae-Fagetum). V roce
1993 byla oblast zařazena k mokřadním územím Ramsarské konvence.
V rámci CHKO Poodří se nachází přírodní rezervace - PR Kotvice a PR Koryta.
PR Kotvice zahrnuje část studénecké rybniční soustavy s rozsáhlým litorálem, podmáčenými
lesy na terasovém svahu s prameništi přecházejícími až do dubohabřin. Lokalita je význačná
z ornitologického a botanického hlediska. Zřízena byla jako státní přírodní rezervace
Ministerstvem kultury České socialistické republiky v roce 1970. Do kategorie přírodních
rezervací převedena vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Výměra PR Kotvice je 105,48 ha, je
situována v k. ú.Nová Horka.
PR Koryta zahrnuje lesní porost na říční terase Odry, zčásti též v nivě Odry. Přítomnost
lužního lesa svazu Alnion incanae (lužní lesy údolních poloh a okolí pramenišť s dominantní
olší lepkavou a šedou). Na prameniště jsou vázána specifická rostlinná společenstva. Výměra
PR Koryta je 12,93 ha, vyhlášena byla v roce 1998, je situovány na katastrální území
Bartošovice.
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Ve větší vzdálenosti v rámci CHKO Poodří je situovány PR Bartošovický luh a
PR Rákosina.
Ve vzdálenosti cca 900 m západně se nachází přírodní památka Sedlnické sněženky.
PP Sedlnické sněženky zahrnuje širokou nivu říčky Sedlnice na území intravilánu Sedlnice.
Předmětem ochrany jsou louky a fragmenty lužních porostů s bohatou populací sněženky
podstněžníku (Galanthus nivalis).
- na území přírodních parků
Přírodní park - Podbeskydí
Přírodní park Podbeskydí (číslo 804) o rozloze 125 km2 byl vyhlášen na území
bývaléhookresu Nový Jičín v nejpozoruhodnější části pahorkatiny, která je představována
Štramberskou vrchovinou se dvěma odlišnými částmi - ženklavskou a hodslavickou.
Předmětné území již není součástí tohoto parku.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny (Stanovisko
k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, zn.: ŽPZ/3575/2007/Ryš z 24.1.2007).
NATURA 2000 je celoevropská soustava chráněných území, v nichž se vyskytují druhy
rostlin, živočichů a stanovišť, významných z hlediska společenství států Evropské unie.
Druhová ochrana a ochrana biotopů vychází ze směrnice Rady o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43/EHS ze dne 21. května
1992 a směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků č. 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979.
Součástí zájmového území není žádná evropsky významná lokalita (= pSCI) ani ptačí oblast
(= SPA).
V blízkém okolí se nachází pSCI a SPA Poodří. Ochrana pSCI Poodří (kód: CZ0814092)
vyplývá z nařízení vlády č. 132/2005 Sb., rozloha pSCI je 5.235,02 ha. Větší část pSCI Poodří
je součástí SPA Poodří.
Ochrana SPA Poodří (kód: CZ0811020) vyplývá z nařízení vlády nařízení vlády č. 25/2005
Sb.; rozloha SPA je 8.063,04 ha.
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
Trasa je vedena převážně agrocenózou, dotýká se prvků vymezených zákonem č.114/1992 Sb
– protíná vodoteč protékající jihozápadně od Skotnice od Prchalova k levostrannému přítoku
Lubiny.
V okrese Nový Jičín bylo v uplynulém období provedeno mapování krajiny a zaznamenány
prvky přírodních částí včetně jejich označení. V rámci trasy se jedná o následující prvky:
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37 107
37 107/1
37 108
37 246
37 102

v km 1,58 průchod vodoteče mostním objektem (SO 201), v km 0,8 – 1,58
veden po pravé straně nově navržené trasy
v km 2,2 podél vodoteče (nebude dotčen)
jasan v km 2,4 (vedena trasa napojení I/48 na )
v km 2,6 – 2,9 vpravo podél stávající cesty I/48 (nebude dotčen)
v km 3,0 vlevo (nebude dotčen)

Situace mapovaných částí přírodních systémů

51

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Stavba bude situována na území části Příbora - Prchalov a obce Skotnice.
Město Příbor patřilo olomouckému biskupství, kardinál František Dietrichstein vylepšil
městský znak a udělil městu i řadu privilegii a práv. Jeho znak je doposud umístěn na domě
č. 6 na náměstí Sigmunda Freuda. Příbor je rodištěm a působištěm významných osobnosti,
které jej proslavily. Významnou kapitolou historie města je školství. Velkým přínosem v této
oblasti bylo zřízení piaristického gymnázia v roce 1694. S příchodem piaristů do Příbora
nastal velký rozmach školství a střední vzdělání mohli získat i žáci z nižších vrstev
obyvatelstva. Základní farní škola zde již existovala od roku 1541. Založením českého
učitelského ústavu v roce 1875 se město stalo centrem vzdělanosti. Město má vyhlášenou
městskou památkovou rezervaci.
Pro město je významnou charakteristikou pravidelný půdorys města s pravoúhlým náměstím,
jsou zde zbytky středověkého opevnění, gotický kostel Narození Panny Marie. V jádru
renesanční jsou měšťanské domy na náměstí, ze tří stran s původním loubím. Baroko
zanechalo své stopy na průčelích domů.
První zmínka o Skotnici je z roku 1330, obec se uváděla pod názvem Chotnitz. Byla součástí
hukvaldského panství a jako léno olomouckého biskupství ji vlastnila různá vrchnost, od r.
1600 Sedlničtí z Choltic.V roce 1968 byly ke Skotnici připojeny dvě dříve samostatné obce
Stikovec a Skorotín. Bývalá obec Skorotín je velmi starého původu, připomíná se už roku
1278 jako alodní vladycký statek Zdislava ze Skorotína. Bývalá obec Stikovec se připomíná
ve 14. století. Od r. 1850 do r. 1870 byla osadou Skorotína a od r. 1870 do r. 1968
samostatnou obcí. V roce 1980 Skotnice integrovala k Příboru, ale po změnách v roce 1989 se
stala opět samostatnou obcí.
V obci se nacházejí třípatrová Boží muka (jedná se o ojedinělý typ božích muk pocházejících
z 1. poloviny 19. století) a vodní mlýn Skotnice (pochází z 2. poloviny 19. století, kdy byl
postaven pravděpodobně na starších základech, unikátní je dochované a provozuschopné
zařízení mlýna ze 30. let 20. století).
Zájmové území je mimo území historického a kulturního významu, nenalézají se zde objekty
historického významu.
Archeologická naleziště
V oblasti Příbora je možné očekávat archeologická náleziště, bude postupováno v souladu
s ust. §22 a 23 zák.č. 20/1987 Sb. v platném znění.
- na území hustě zalidněná
Zájmová lokalita je situována severně zástavby města Příbor, prochází prolukou obcí
Prchalov a západně od obce Skotnice.
Pro ochranu zástavby obce Prchalov je zvolen tunel. .
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem
k typu využití ve stávající lokalitě.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při přípravě realizace silnice I/58 v úseku Příbor – Skotnice byly při přípravě záměru
sledovány následující složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny:
2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby (provoz na
silnici I/58).
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu a stavba zabezpečí úpravu dopravních
charakteristik území s ohledem na zabezpečení bezpečnosti dopravního provozu na silnici i
vůči bezpečnosti obyvatel v předmětném území.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

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

-

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

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.

2.2 Ovzduší a klima
Po klimatické stránce patří území do oblasti mírně teplé až teplé (MT10), vlhké, s mírnou
zimou (Quitt 1971). Atmosférické srážky se pohybují v rozmezí 708−740 mm/rok a průměrná
roční teplota vzduchu dosahuje 8°C. Délka vegetačního období se pohybuje v rozmezí
140−160 dnů, roční průměrná oblačnost 60 %. Průměrné teploty vegetačního období
14−16°C, průměrné srážky vegetačního období 400−500 mm, průměrná celková výška sněhu
spadlého za rok 75 - 100 cm, průměrný úhrnný roční výpar: 450−500 mm (ČHMÚ, Ostrava).
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je
uvedeno již výše a dokladováno rozptylovou studií uvedenou v části F. Doplňující údaje
tohoto oznámení. Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.
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Celková průměrná větrná růžice lokality
Tabulka č.12
m.s-1
N
1,7
5,0
11,0
Součet

NE

7.19 6.00
4.91 3.73
0.79 0.67
12.89 10.40

E

SE

2.42
1.19
0.27
3.87

1.66
0.84
0.13
2.63

S

SW

2.82
3.71
1.35
7.88

6.29
10.01
4.83
21.12

W

5.72
5.86
2.28
13.86

NW

4.50
3.56
1.32
9.38

Calm

17.97
0.00
0.00
17.97

Součet

54.57
33.81
11.63
100.00

Město Příbor je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska 24hodinových koncentrací PM10 a ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Z hlediska 24hodinových koncentrací PM10 je zhoršena kvalita ovzduší také v obci Skotnice a Mošnov.
Z dalších údajů publikovaných ČHMÚ prostřednictvím internetu za rok 2005 lze imisní
pozadí na ploše zájmového území stanovit následovně:
Průměrné roční koncentrace NOx v blízkém okolí frekventovaných komunikací vyšší
lokální extrémy 19,5-24 µg/m3 , roční průměrná koncentrace NO2 <26 µg/m3 , roční průměrná
koncentrace benzo(a)pyrenu 1-2 ng/m3, nejvyšší 24-hodinová koncentrace PM10 >60µg/m3 a
roční průměrná koncentrace PM10 cca 40-50 µg/m3.
2.3 Voda
Z hydrologického hlediska je významným ukazatelem situování trasy na říční terase Odry.
Území je součástí rozvodnicového systému podzemních vod, který napájí pramennou zónu
podél pravé říční terasy Odry v CHKO Poodří. V hloubce 2,4-3,5 m pod povrchem se nachází
štěrkovité sedimenty o mocnosti 4,1-5,2 m. Tyto sedimenty říční terasy představují významný
kolektor podzemní vody. Hladina podzemní vody se pohybuje v rozmezí 4-5 m p.t., některé
prameny uvádí cca 7 m. Podložní miocénní sedimenty tvoří prakticky rovinný reliéf
v nadmořské výšce od 247,2 do cca 252,8 m n.m., což je významným prvkem pro směr a spád
hladiny podzemní vody. Dotace štěrkového kolektoru vodou se děje převážně ze srážek.
Štěrky jsou následně odvodňovány množstvím pramenů a pramenních linií vyvěrajících u
paty terasového svahu v celé jeho délce.
Kvalita povrchové vody není v zájmovém území sledována. Nejbližší monitorovací stanice je
v obci Košatka (stanice číslo 1165) na řece Lubině před soutokem s Odrou Další
monitorovací stanice se pak nacházejí v obci Kunín (stanice číslo 1159 a 1164) a na řece Odře
a Jičínce
Koryto toku Lubina je v obci Mošnov téměř soustavně upravené a poskytuje zastavěnému
území ochranu proti Q20 (dvacetileté vodě).
Plocha vedení trasy I/58 nezasahuje do zátopového (inundačního) území. Záplavy způsobené
víceletou vodou jsou omezeny na prostor podél toku Lubiny východně a jihovýchodně od
silnice I/58 Ostrava-Příbor.
Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani v
ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod. Povrchová voda v lokalitě není
využívána k pitným účelům.
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologicky náleží území k Ostravské pánvi (Demek 1987). Z hlediska geologických
poměrů je zájmové území řazeno k oblasti Západních vněkarpatských sníženin, celku
Moravské brána, podcelku Oderská brána a okrsku Bartošovická pahorkatina. Podloží je
tvořeno terciérními sedimenty mořské geneze, které jsou deponovány na horninách slezského
příkrovu. V povrchové vrstvě se nachází předkvartérní poloskalní zvětralé horniny. Kvartérní
sedimenty jsou tvořeny holocenními fluviálními sedimenty říční terasy Odry. Terasa je v
bazální vrstvě budována písčitými a štěrkovými vrstvami s různým podílem peletické frakce.
Bazální štěrky jsou překryty vrstvou hlín půdního typu luvické pseudogleje (Weissmannová
et al. 2004). Hojně jsou v dané lokalitě zastoupeny sprašové hlíny, které překrývají v různě
mocných vrstvách starší geologické formace a horniny kulmu, resp. karpatského flyše.
Základní rysy reliéfu mají původ v akumulaci kvartérních glacigenních, fluviálních a
eolických sedimentů, které vytvořily rozsáhlé ploché akumulační pokryvné útvary. Tyto tvary
byly vystaveny erozním a denudačním procesům bezprostředně po jejich vzniku a neporušeny
zůstaly pouze nejmladší roviny údolních niv. Předkvartérní reliéf byl v prostoru celé
sníženiny rozrušen nebo pohřben glacigenními modelačními procesy z období sálského
zalednění. Na modelaci reliéfu terénu se významnou měrou podílel nově vytvořený říční
systém z interglaciálních období, jež stále přetváří soudobý obraz reliéfu krajiny. Sprašové
pokryvy Ostravské pánve stírají ostré geomorfologické hranice a ztěžují přesnou klasifikaci
tvarů paleoreliéfu.
Současný geomorfologický ráz krajiny v okolí zájmové lokality můžeme charakterizovat jako
plochou pahorkatinu.
Vertikální členění reliéfu terénu kolísá mezi 40 až 75 metry.
Půda
V souladu s klimatickými podmínkami a za spolupůsobení dalších půdotvorných faktorů se na
sprašových hlínách v lokalitě vytvořily hnědozemě a ilimerizované půdy. Jedná se o poměrně
hluboké produkční půdy. Vyznačují se dobrými fyziologickými vlastnostmi, které se projevují
dobrým hospodařením s vláhou. Vodní režim mají periodicky promyvný. Jejich agronomická
hodnota je velmi dobrá.
Ovlivněno bude stávající využití půdy k zemědělským účelům, dojde ke skrývkám kulturních
zemin, jejich využití a uplatnění v prostoru vymezeném dotčených orgánem ochrany půdního
fondu.
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem:
1. číslo označuje klimatický region
2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ)
4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici
5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu
V zájmovém území se nachází BPEJ:
6.24.11
6.43.00
6.44.00
6.44.10
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6.46.10
6.48.11
6.49.11
6.56.00
6.58.00
HPJ:

24, 43, 44, 46, 48, 49, 56, 58

24

Hnědé půdy a drnové půdy na usazeninách karpatského flyše, středně těžké až těžké,
většinou štěrkovité

43

Hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerizované půdy oglejené na sprašových hlínách,
středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření

44

Oglejené půdy na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému
zamokření

46

Hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerizované půdy oglejené na svahových hlínách se
sprašovou příměsí, středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, náchylné
k dočasnému zamokření

48

Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, lehčí až
středně těžké

49

Hnědé půdy oglejené a rendziny oglejené na různých horninách, zpravidla středně těžké,
slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené

56

Nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké s příznivými vláhovými poměrx

5

Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé,
při odvodnění příznivé

K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany (I až V,
nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy
Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.“.
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané
zemědělské půdy pro zájmové území platí:
6.24.11
III.třída ochrany
6.43.00
I. třída ochrany
6.44.00
II. třída ochrany
6.44.10
II. třída ochrany
6.46.10
III. třída ochrany
6.48.11
IV. třída ochrany
6.49.11
IV. třída ochrany
6.56.00
I. třída ochrany
6.58.00
II. třída ochrany
Do I.a II.třídy ochrany jsou zařazeny půdy bonitně nejcennější, které je možné odejmout
pouze vyjímečně a to pro liniové stavby zásadního významu.
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Do III.třídy ochrany jsou sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním
stupněm ochrany, které je možno využít pro výstavbu.
Do IV..třídy ochrany jsou zahrnuty půdy v jednotlivých klimatických regionech s velmi
nízkou produkční schopností, které jsou vhodné pro výstavbu. Jde většinou o půdy s nižším
stupněm ochrany, jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné, je u nich
předpokládáno efektivnější nezemědělské využití.
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy pro předmětnou stavbu bylo provedeno v rámci
územně plánovací dokumentace. Stavba je v souladu s územním plánem.
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.
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2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Podle biogeografického členění ČR náleží oblast k Hercynské podprovincii – rozhraní mezi
Pooderským bioregionem, 2.4 a Podbeskydským bioregionem, 3.5 (Culek 1996). Zájmové
území je součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu karpatské
mezofytikum a fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev (Skalický 1988).
Podle geobotanické rekonstrukce (Neuhäuslová et al. 1998) je vegetace daného území
charakterizována jako vegetace dubohabrových hájů (Carpinion betuli).
Aktuální stav uvedené geobotanické rekonstrukci neodpovídá. Významnou měrou se na
přeměně vegetace podílí zemědělská činnost a rozvoj dopravní infrastruktury regionu.
V krajině se střídají se zemědělské pozemky (louky, orná půda) a drobnější lesní remízky.
Podle zoogeografického členění naleží zájmová lokalita do provincie listnatých lesů, v níž
leží východní hranice mezi úsekem (distriktem) českým a podkarpatským. Fauna širšího
regionu je poměrně bohatá, její pestrost je dána jednak zachovalostí přírodního prostředí,
jednak geografickou polohou (míšení polonských, západokarpatských a hercynských prvků)
(Buchar 1983, Culek et al. 1996).
Při přípravě lokality vymezené pro vedení trasy I/58 v úseku Příbor – Skotnice bylo
provedeno posouzení předmětné lokality s ohledem na sledování výskytu flory a fauny
v předmětném území.
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.
Zájmové území je možné rozdělit do několika částí – nestabilních agrocenóz po stabilní
lokální liniové prvky související zejména s doprovodným porostem a ekosystémy remízků.
Agrocenózy jsou územím bez významných biologicko ekologických prvků.
V rámci stavby budou realizovány vegetační úpravy. Realizací vegetačních úprav bude po
zapojení vysazených jedinců v území příznivě esteticky dořešeno umístění liniové stavby
v předmětném území. Druhová skladba výsadeb v rámci sadových úprav bude řešena
souběžně s konzultací s dotčeným orgánem státní správy.
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu
E3 Stromové patro
Alnus glutinosa (olše lepkavá), Betula verrucosa Ehrh. (bříza bradavičnatá), Fraxinus
excelsior L. (jasan ztepilý), Malus silvestris Mill. (jabloň lesní), Picea abies (smrk ztepilý),
Populus tremula L. (topol osika), Quercus robur (dub letní), Salix caprea L.(vrba jíva), Salix
fragilis – vrba křehká, Syringa vulgaris – šeřík obecný, Sorbus aucuparia L. (jeřáb obecný),
Tilia cordata Mill. (lípa srdčitá)
E2 Keřové patro:
Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednoblizný), Rosa canina (růže
šípková), Salix caprea (vrba jíva), Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), Salix sp. (vrba),
Symphoricarpos racemosus (pámelník hroznovitý), Sambucus nigra (bez černý), Syringa
vulgaris (šeřík obecný).
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E1 Bylinné patro:
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: Aegopodium podagraria (bršlice kozí
noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis
tenuis (psineček tenký), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Anthyllis vulneraria (úročník
bolhoj), Arctium tomentosum (lopuch plstnatý), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga
reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis
(psárka luční), Arthemis (rmen), Asperula odorata (mařinka vonná), Atriplex (lebeda), Bellis
perennis (sedmikráska chudobka), Brassica campestris (brukev obecná), Brassica rappa
(brukev řepka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cardamine pratensis
(řeřišnice luční), Cirsium arvense (pcháč rolní), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus
arvensis (svlačec rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Daucus carota (mrkev obecná),
Echium vulgare (hadinec obecný), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Equisetum arvense
(přeslička rolní), Euphorbia cyparisias (pryšec chvojka), Euphorbia ascula (pryšec obecný),
Festuca pratensis (kostřava luční), Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Galeopsis
tetrahit (konopice polní), Galium aparine (svízel přítula), Galium mollugo (svízel povázka),
Geranium robertianum (kakost krvavý), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý),
Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá), Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá),
Chenopodium album (merlík bílý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Lotus corniculatus
(štírovník růžkatý), Matricaria chamomilla (heřmánek pravý), Phleum pratense (bojínek
luční), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Plantago media (jitrocel prostřední), Poa
pratensis (lipnice luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa pratensis (lipnice luční),
Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis
(pryskyřník luční), Sinapis arvensis (hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý),
Symphytum officinale (kostival lékařský), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi
arvense (penízek rolní), Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka
lékařská), Trifolium pratense (jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica
(kopřiva dvoudomá), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek).

Fauna
Z hlediska ornitofauny se v území vyskytují druhy s velmi širokou ekologickou valencí,
většina druhů je vázána na prostředí náletových dřevin a keřových porostů, ale i polní
monokultury, lesní prostředí a lidská obydlí. V případě realizace záměru nedojde k zániku
hnízdních biotopů. Trasa je vedena především agrocenózou, pravidelně obdlávanou. Většina
druhů hnízdících v tomto prostředí snadno zahnízdí v okolí, efektivními se jeví některé
kompenzační opatření (výsadba keřů a dřevin), které zaniklá hnízdní prostředí mohou
nahradit.
Sledováni byli:
bažant obecný Phasianus colchicus, budníček menší Phylloscopus collybita, budníček větší
Phylloscopus trochilus,dlask tlustozobý C. coccothraustes, drozd kvíčala Turdus pilaris,
drozd zpěvný Turdus philomelos, havran polní Corvus frugilegus, holub domácí Columba
livia, holub hřivnáč Columba palumbus, hrdlička divoká Streptopelia, jiřička obecná
Delichon urbica, káně lesní Buteo buteo,konopka obecná Carduelis cannabina, králíček
obecný Regulus reguluj, kukačka obecná Cuculus cancoru, linduška lesní Anthus trivialit,
mlynařík dlouhoocasý A.caudatus, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, pěnice hnědokřídlá
Sylvia communis WL, pěnice pokřovní Sylvia curruca, pěnice slavíková Sylvia borin, pěnkava
obecná Fringilla coelebs, pěvuška modrá Prunella modularit,poštolka obecná Falco
tinnunculus, racek bělohlavý Larus cachinnans, racek bouřní Larus canus, racek chechtavý
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Larus ridibundus, racek stříbřitý Larus argentatus, rákosník obecný Acr. Cirpaceus, rákosník
proužkovaný Acr. Schoenobaen, rehek zahradní Phoen. Phoenicurus, skřivan polní Alauda
arvensis, strnad rákosní Emberiza schoeniclus, střízlík obecný Troglodytes troglodytes,
sýkora babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora lužní Parus Montanu,
sýkora modřinka Parus caeruleus, sýkora parukářka Parus cristatus, sýkora uhelníček Parus
ater, šoupálek dlouhoprstý C. familiaris, šoupálek krátkoprstý C.brachydactyla, špaček
obecný Sturnus vulgarit, vrabec domácí Passer domesticus, vrabec polní Passer Montanu.
Vzhledem k blízkosti CHKO Poodří je možné, že zde zalétávají další druhy.
Ostatní obratlovci:
bělozubka šedá Crocidura suaveolens, hraboš mokřadní Microtus agrestis, hraboš polní
Microtus, ježek východní Erinaceus concolor, ježek západní Erinaceus europaeus, kočka
domácí Felis domestica, krtek obecný Talpa europaea, kuna lesní Martes martes, kuna skalní
Martes foina, lasice hranostaj Mustela erminea, lasice kolčava Mustela nivalis, myš domácí
Mus musculus, myšice křovinná Apodemus sylvaticus, myšice lesní Apodemus flavicollis,
myšice temnopásá Apodemus agar, potkan Rattus norvegicus, prase divoké Sus scrofa, psík
mývalovitý N. procyonoides, rejsek obecný Sorex araneus, srnec Capreolus capreolus, zajíc
polní Lepus europaeus
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů). Jde
zejména o souvislost se situováním stavby v agrocenózách. Údaje je možné dokladovat, jak je
uvedeno výše, mimo vlastní průzkum rovněž na základě stanovení aktuálního stavu krajiny v
rámci zpracování generelu ÚSES a při ochranářském mapování (prováděném po delší časový
úsek), kdy byla provedena podrobná rekognoskace terénu.
V předmětném území je významné řešení zásahů souvisejících s kácením dřevin (rozsah
kácení mimoletní zeleně vzhledem k vedení trasy zejména agrocenózou není významného
charakteru) a úprav v terénu s požadavkem na dodržení základních prvků:
- zásahy omezit na nezbytné minimum,
- v rámci přechodu mostním objektem přes místní vodoteč minimalizovat
vliv stavby na porost, zabezpečit minimální vliv na ekologickou stabilitu
porostu,
- zabezpečit omezení narušení porostů dřevin nebo spodního patra porostů
dřevin u soliterních stromů nedotčených stavbou,
- zabezpečit ochranu kořenového systému dřevin, které nebudou přímo
stavbou dotčeny
- dodržovat v rámci výsadeb vhodné druhy
- před zahájením prací prověřit možnost hnízdění ptáků
Pro výsadby je možno doporučit následujíc druhovou skladbu:
Pro sušší stanoviště
stromy: Dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor babyka (Acer
campestre), javor klen (A. pseudoplatanus), javor mléč (A. platanoides), habr obecný
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(Carpinus betulus), jilm horský (Ulmus gabra), jilm vaz (U. laevis), jilm polní (U. minor),
lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (T. platyphyllos), třešeň ptačí (Prunus avium).
keře: Brslen evropský (Euonymus europaea), hlohy (Crataegus monogyna, C. laevigata),
kalina planá (Viburnum opulus), líska obecná (Corylus avellana), řešetlák počistivý (Rhamnus
catharticus), střemcha obecná (Prunus padus), svída krvavá (Corpus sanguinea), trnka
obecná (Prunus spinosa).
Vlhčí a. mokrá stanoviš.tě
stromy: Olše (Alnus glutinosa, A. incana), vrby (Salix alba, S. fragilis), topol černý (Populus
nigra).
Keře: krušina olšová (Frangula alnus), střemcha obecná (Padus avium), vrba košíkářská
(Salix viminalis), vrba křehká (Salix fragilis), vrba nachová (Salix purpurea), vrba popelavá
(Salix cinerea), vrba trojmužná (Salix triandra), vrba ušatá (Salix aurita).

2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Předmětné území je tvořeno zejména agrocenózou, členěnou remízky a lokálně liniovou
zelení podél polních komunikací a vodoteče, která protéká územím. Porosty slouží jako úkryt
pro volně žijící živočichy.
Reliéf
Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny, vazba krajinné
typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být
potlačeny ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je
právě svým situováním a návazností na další liniové stavby a kompletní dopravní systém
významným prvkem krajinného rázu a znamená nezastupitelný charakterizující prvek v tomto
území.
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Základním prvkem
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko
krajiny je tedy dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby krajiny s měřítkem
staveb, zařízení případně hospodářské činnosti prvků.
Vlastní stavba bude procházet prolukou obce Prchalov (průchod je řešen tunelem) a bude
situována v oblasti západně od obce Skotnice,
Umístění tělesa silnice je řešeno s ohledem na terénní charakteristiky, nedojde k vytvoření
prvku se zřetelnou zvýšenou pohledovou charakteristikou. Pro okolní objekty bude novým
uceleným dopravním prvkem v agrocenóze. Technické řešení celého dopravního prvku,
tunelu a protihlukových zdí bude významným prvkem pro začlenění trasy silnice do území.

Tabulka vlivů navrhovaného záměru na znaky a hodnoty krajinného rázu
Tabulka č.13
Znaky a hodnoty

PŘÍRODNÍ ZÁSAH
Výraznost geomorfologických předělů, citlivost
vizuálních horizontů
Přítomnost rybníků a menších vodních nádrží
Přítomnost drobných vodotečí se specifickými projevy
v krajinné scéně
Skladba lesních porostů, polí a luk v převážně
maloplošné struktuře s prvky nelesní rozptýlené zeleně
Přítomnost VKP ze zákona – les
Přítomnost VKP ze zákona – nivy vodotečí
Přítomnost ZCHÚ
Přítomnost přírodních a přírodě blízkých partií krajiny
Prvky ÚSES – biocentra
Prvky ÚSES – biokoridory
KULTURNÍ, HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA
Urbanistická struktura obcí
Charakteristický způsob zemědělského využívání
krajiny v členitém terénu
ESTETICKÉ HODNOTY
Prostorová výrazovost – uplatnění v krajinném
panoramatu
Rozčlení terénních nerovností
Přítomnost míst přímého náhledu na místa pro umístění
silnice
Přítomnost scenérií s jedinečností harmonických
prostorových vztahů (uspořádání a diverzita prvků,
rozlišitelnost scenérií)
Přítomnost scenérií vynikajících přírodních a přírodě
blízkým charakterem

Klasifikace významu znaků a
hodnot kr.systému
Pozitivní Neutrální Negativní

Určující podíl znaku v celkovém
výrazu
Zásadní
Určující
Významná

Cennost znaků a hodnot
Jedinečná

Význačná

Běžná

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

Míra ovlivnění řešené stavby
Slabý
zásah

Středně
silný
zásah

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

Silný
zásah

Tabulka vlivu navrhovaného záměru
Tabulka č.14
Rysy a hodnoty krajinného rázu dle §12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na CHLÚ
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv navrhovaného záměru
Středně silný
Slabý
Středně silný
Žádný
Žádný
Středně silný
Středně silný
Středně silný

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.
2.8 Hodnocení
Řešení hlavních problémových okruhů
Tabulka č.15
Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

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

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

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
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Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.16
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z dopravy při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby

Prach a hluk při
výstavbě

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby – program organizace výstavby

Emise z dopravy
v době provozu

přímé, dlouhodobé nepříznivý vliv oproti stávajícímu stavu bude zlepšen,
ovlivnění dopravou zůstává

Vliv na jakost
povrchové vody

přímé

minimální nepříznivý vliv, řešen v rámci projektu –
hydrotechnické výpočty

Půda v areálu

přímé

zábor zemědělského půdního fondu

Vliv na flóru a faunu přímé
v době stavby

odstranění zeleně dotčené stavbou

Vliv na krajinný ráz

Nepříznivý vliv omezen technickým řešením liniové
stavby

přímé

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

minimální nepříznivý vliv imisí v okolí

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
V době po provedené stavbě a zahájení provozu na silnici I/58 v úseku Příbor – Skotnice
nebude ovzduší znečištěno nad přípustnou úroveň, jak je dokladováno závěry zpracované
rozptylové studie.
Realizací stavby silnice I/58 neočekáváme výraznou změnu imisní situace v lokalitě,
koncentrace znečišťujících látek v lokalitě nedosáhnou hodnot imisního limitu. Hlavním
zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s přesunem
materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při
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dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí
považovat za nepodstatný.
Doba provozu byla sledována zpracovanou rozptylovou studií, která umožnila posoudit vliv
provozu silnice I/58 v úseku Příbor – Skotnice na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z
provedeného výpočtu je získán přehled, zda z provozu na předmětné silnici budou splněny
imisní limity pro oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren z nařízení vlády č. 350/2002
Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení
a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro ochranu zdraví lidí.
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Silnice I/58 Příbor – Skotnice"
budou imisní limity z hodnocené silniční dopravy splněny.
Stávající imisní zátěž na ploše modelové oblasti je vysoká Především v případě PM10
a benzo(a)pyrenu. Jedná se o kontaminanty, které v současnosti překračují platné imisní
limity.
Z výsledků provedených výpočtů v rozptylové studii je zřejmá významná imisní zátěž
z dopravy podél celého modelovaného úseku stávající komunikace I/48 a podél stávající
silnice I/58, zejména v úseku od konce obce Skotnice dále do Ostravy (v obci Skotnice je
imisní zátěž nižší v důsledku nižší rychlosti vozidel). Z hlediska imisních dopadů na zdraví
lidí je jednoznačně příznivější navržená varianta silnice I/58, která podstatně sníží imisní
zátěž v obci Skotnice.
Ze srovnání modelových výsledků uvedených v rozptylové studii reprezentujících stávající
stav a situaci po realizaci záměru vyplývá, že v případě realizace záměru lze u všech
sledovaných polutantů očekávat na ploše modelové oblasti pokles maximálních hodnot
imisních příspěvků, a to o 22% (průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu) až 53%
(nejvyšší hodinové koncentrace NO2).
Ve vztahu k platným imisním limitům se stávající i nová komunikace I/58 spolu s okolními
silniceni I. třídy vyznačuje významnými průměrnými ročními imisními příspěvky oxidů
dusíku a nejvyššími 24-hodinovými imisními příspěvky PM10. Ostatní modelované polutanty
jsou v současnosti (a tím spíše budou i po realizaci záměru) vůči platným imisním limitům
relativně nízké.
Dle rozptylové studie je zřejmé, že významné regionální překračování imisních limitů
průměrných ročních a nejvyšších 24-hodinových koncentrací PM10 nemůže realizace záměru
významněji ovlivnit. Imisní limity 24-hodinových koncentrací budou nadále překračovány i
přes pokles stávajících imisních příspěvků po realizaci záměru (o cca 40%). Protože průměrné
roční imisní příspěvky PM10 ze stávajícího i budoucího provozu na modelovaných
komunikacích činí pouze necelé 1% imisního limitu, na roční imisní koncentraci nemůže mít
realizace záměru významný vliv.
Stávající regionálně velmi vysoká průměrná roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu nebude
záměrem téměř ovlivněna, protože imisní příspěvek za stávající situace i po realizaci záměru
bude nižší než 1% imisního limitu (po realizaci záměru očekáváme pokles imisního
příspěvku) a ostatní sledované kontaminanty se dle modelového výpočtu vyznačují imisními
příspěvky minimálně o 2 řády nižšími než jaké jsou hodnoty imisních limitů platné pro rok
2010. Stávající imisní situace proto nebude z hlediska těchto polutantů záměrem ovlivněna.
Vliv hlukové zátěže
V hlukové studii bylo provedeno posouzení hlukového zatížení území v okolí chráněných
objektů a chráněného venkovního prostoru.
Chráněné objekty (objekty bydlení) a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního
chráněného prostoru nebude novým dopravním řešením ovlivněno nad přípustnou úroveň pro
den ani pro noc na základě přijatých opatření – v místě průchodu silnice I/58 přes část
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Prchalov dojde k pohlcení hluku realizací tunelu a navrhovanými protihlukovými stěnami.
Protihlukové stěny budou osazeny v místě přiblížení k zástavbě.
Pro úsek trasy procházející částí Prchalov, kde je navržen pro průchod tunel bude i přesto
nezbytné provést doplnění trasy o protihlukovou stěnu. Studie navrhuje stěnu výšky 4 m
v prostoru severního portálu, délka stěny bude dle předběžného návrhu cca 80-90 m, bude
stěna pohltivá ze strany vozovky.
Při realizaci protihlukové stěny budou přípustné hodnoty dodrženy.
Pro úsek trasy procházející západně od zástavby Skotnice je navržena protihluková stěna ne
dvou místech. Studie navrhuje stěnu výšky 3,5 až 4 m v km 1,15 až 1,55 (tj. cca 400 m) a
v km 1,85 až 2,15 (tj. cca 300 m) a 2,25 až 2,55 (tj cca 300 m).
V dalším stupni projektu bude zpracován podrobný návrh realizace jednotlivých
protihlukových stěn na základě podrobného projektového řešení.
Průkaznost tohoto konstatování bude ověřena měřením hlučnosti po realizaci stavby.
Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších
antropogenních systémů.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou
míru.
Vlastní stavba navrhované trasy silnice I/58 mezi obcí Skotnice a Příborem prochází převážně
po zemědělsky využívaných pozemcích. V úseku, kde trasa prochází částí Prchalov a tam, kde
se trasa silnice nejvíce přibližuje k okraji zástavby obce Skotnice bude komunikace opatřena
protihlukovými stěnami.
Přes zastavěné území obce Prchalova bude silnice I/58 vedena v zahloubeném přesypaném
tunelu. Úseky komunikace před severním portálem tunelu budou doplněny o protihlukovou
stěnu.
Sociální, ekonomické důsledky
Kvalitní dopravní spojení je předpokladem dalšího hospodářského růstu a podnikatelského
rozvoje celé oblasti. S postupným rozvojem podnikatelských aktivit rostou i požadavky
na pracovní sílu – na její množství, dostupnost a kvalifikaci.
Dobré dopravní napojení území na dálnici D 47 a rychlostní komunikaci R 48 napomůže ke
snižování nezaměstnanosti v regionu. Území s dobrým dopravním napojením se stane
mnohem atraktivnější pro další podnikatele a investory.
Realizace této stavby bude souviset s problematikou zaměstnanosti v tomto regionu, je zde
přímá souvislost s rozvojem průmyslové zóny Mošnov a Kopřivnice.
Dobrá dopravní napojení bude předpokladem dalšího hospodářského růstu a podnikatelského
rozvoje této oblasti. S postupným rozvojem podnikatelských aktivit rostou i požadavky
na pracovní sílu – na její množství, dostupnost a kvalifikaci.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba
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bude probíhat po omezenou dobu, jejím výsledkem bude na základě navrhovaných opatření
navrhovaná trasa pro obyvatele předmětného území přijatelná.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví nad
únosnou míru. Realizace stavby řeší stávající a předpokládaný negativní stav v území, který
by v souvislosti s připravovaným rozvojem území byl nepříznivý. Vlivy na zdraví
obyvatelstva budou v případě řešení navrhovaných opatření v souladu s požadavky platné
legislativy.

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou
organizací stavby eliminovány.

správnou

 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod. Zpracován
bude podrobný hydrotechnický výpočet související s odvedením vod ze zájmového území.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství
kraje.
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
 Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
 Vliv na vegetaci v rámci stavby bude řešen na základě zpracované inventarizace zeleně
s minimalizací kácené zeleně. Solitérně rostoucí dřeviny a keřostromová vegetace bude
smýcena do konce března pro zamezení potenciálnímu zahnízdění.
 V rámci projektu pro územní řízení bude zpracován na základě konečného dispozičního
řešení a přesného vymezení hranic stavby silnice I/58 v úseku Příbor – Skotnice záborový
elaborát pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
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 Zajištěna bude důsledná rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi
s cílem zabránit šíření ruderálních a invazních druhů rostlin a alergenních plevelů.
 Projekt bude obsahovat vegetační úpravy s uplatněním geograficky původních dřevin
podél nově zřizované komunikace, zajišťující její pohledové začlenění do území a náhradu
zeleně nezbytně nutné přístavbu. Dodrženy budou podmínky zák.č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Řešena bude ochrana stromů, které nebudou stavbou dotčeny.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
 Provedena budou protihluková opatření – v místě průchodu silnice I/58 přes obec
Prchalov bude řešen tunel a za severním portálem tunelu protihluková stěna, protihlukové
stěny budou osazeny v místě přiblížení k zástavbě obce Skotnice. Průkaznost tohoto
konstatování bude ověřena měřením hlučnosti po realizaci záměru.
V dalším stupni projektu bude zpracován podrobný návrh realizace jednotlivých
protihlukových stěn na základě podrobného projektového řešení.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě
rozpracované dokumentace pro územní řízení (SHB Ostrava, a.s., 04/2007).
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území
vycházet. Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností.
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5)
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem. Nulová varianta ponechává stávající
stav dopravní sítě v území, což při připravovaných aktivitách rozvoje území by znamenalo
výrazný negativní vliv na dopravní síť území. Řešená varianta (předložena oznamovatelem) je
řešením dopravní situace území. Předmětný úsek silnice je součástí komplexního řešení
dopravy území.
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F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000
Silnice I/58 Příbor – Skotnice
Původní návrh dopravní sítě dle Investičního záměru
Schématický vzorový podélný řez dle Investičního záměru
Vzorový příčný řez dle Investičního záměru
Silnice I/58 Příbor – Skotnice
Koordinační situace, měřítko 1 : 5 000
Schématický vzorový řez, měřítko 1 : 100 - zmenšeno
(dle SHB Ostrava, a.s. 04/2007)
Rozptylová Silnice I/58 Příbor – Skotnice, AZ GEO, s.r.o., Ing.Seibert, 04/2007
Grafická část Hlukové studie Silnice I/58 Příbor – Skotnice, ENVIROAD s.r.o. Ostrava,
rozpracovanost 04/2007

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem investora je realizace stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ v úseku komunikace
I/58 mezi Příborem a obcí Skotnice.
Silnice I/58 má nadregionální význam. Patří mezi hlavní silnice vedoucí z Ostravy přes
Příbor, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm v jižním směru k rekreační oblasti
Beskydy. V severním směru pokračuje do Bohumína na hraniční přechod.
Silnice je spojnicí mezi silnicemi I/48 a I/35 ve směru západ a východ.
Předmětná stavba spolu s navazující další připravovanou stavbou "Silnice I/58 Mošnov obchvat" tvoří ucelený úsek silnice I/58, který propojí dálnici D 47 s rychlostní komunikací
R 48 v úseku mezi Studénkou, místní částí Butovice (D 47, stavba 4706), Mošnovem,
Skotnicí, Prchalovem a Příborem (R 48). Napojení navrhované silnice I/58 na dálnici D 47
(stavbu 4706) umožní přeložka silnice II/464 (obchvat Butovic), která je součástí stavby
dálnice. V současné době je ve výstavbě. Napojení navrhované silnice I/58 na R 48 umožní
výstavba mimoúrovňové křižovatky silnic R 48 a I/58 na severozápadním okraji města
Příbora.
V současné době se připravuje realizace stavby „Silnice I/58 Příbor – obchvat“ (západní
obchvat města Příbora) včetně mimoúrovňového napojení na silnici I/48. Napojení
navrhované silnice I/58 na stávající silnici I/58 je navrženo prostřednictvím provizorního
sjezdu, který je součástí navrhované stavby "Silnice I/58 Příbor - Skotnice".
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Trasa předmětného úseku komunikace I/58 mezi obcí Skotnice a městem Příborem je
navržena v nové trase. Uvedená stavba je v souladu s trasou dle schváleného znění ÚPN VÚC
Beskydy. Silnice I/58 je vedena v trase tzv. Mošnovského dálničního přivaděče.
Začátek úseku silnice I/58 je před Příborem, kde navazuje na mimoúrovňovou křižovatku
silnice I/58 a R 48, která se bude realizovat v rámci stavby „Silnice I/58 Příbor – obchvat“. .
Konec úseku je u obce Skotnice na jižním okraji strategické průmyslové zóny Ostrava –
Mošnov. Zde navazuje navrhovaná stavba "Silnice I/58 Mošnov - obchvat".
Dotčeným územím bude z větší části katastrální území Skotnice, z menší části katastrální
území Prchalov a Příbor. Navrhovaná trasa silnice I/58 je vedena většinou volným terénem
mimo zástavbu, část trasy prochází napříč přes zastavěné území Prchalova.
Pro stanovení pasportního provozního staničení začátku a konce předmětného úseku
navrhované silnice I/58 obchvat - Mošnov se vycházelo ze staničení konce úpravy silnice I/58
stavby západního obchvatu Příbora – km 24,476.
ZÚ (začátek úprav) navrhované silnice I/58: km 24,476 00 provozního staničení silnice I/58,
km 0.000 pracovního staničení stavby (km 3,717 80 pracovního staničení stavby silnice I/58
Příbor – obchvat). KÚ (konec úprav) navrhované silnice I/58:
km 27,449 34 provozního
staničení silnice I/58 km 2,973 34 pracovního staničení stavby.
Komunikace je navržena v silničním uspořádání v kategorii S 11,5/80, délka předmětného
úseku činí cca 2,850 km
Bezprostředně související a podmiňující je výstavba I/58 v úseku západního obchvatu města
Příbora včetně mimoúrovňového napojení na silnici I/48. Výstavba tohoto úseku bude
zahájena v roce 2007, předpokládaný termín uvedení do provozu tohoto úseku je v roce 2009.
Začátek úseku řešené stavby je před Příborem, kde se navazuje na mimoúrovňovou
křižovatku silnice I/58 a R 48, která se bude realizovat v rámci západního obchvatu města
Příbora. Konec řešeného úseku silnice I/58 je u obce Skotnice na jižním okraji strategické
průmyslové zóny Ostrava - Mošnov. Zde se napojuje na navrhovanou stavbu "Silnice I/58
Mošnov - obchvat". Trasa po napojení na křižovatku Příbor – západ pokračuje severním
směrem. V rámci stavby bude prodloužena kolektorová vozovka mimoúrovňové křižovatky
silnice R48 a I/58 a budou vybudovány direktní rampy, které propojují silnici R 48 se silnicí
I/58 Příbor – Skotnice.
V prostoru mezi městem Příbor a obcí Prchalov trasa kříží významné inženýrské sítě
(poskytnuto zpracovatelem DÚR): DOK TG Trangas, VVTL Transgas DN 500, VTL OKD,
DPB, VTL SMP DN 500, VTL SMP DN 300, Telekomunikační kabely společnosti SELF
SERVIS, GTS NOVERA, NETPROSYS, SITEL, ČRA.
Stávající sítě v místě křížení s trasou I/58 budou uloženy do chrániček.
Zahloubený přesypaný tunel
Přes zastavěné území obce Prchalov bude silnice I/58 vedena prolukou v zástavbě obce
v zahloubeném přesypaném tunelu o délce 150 m. Návrh tunelu je v souladu s ÚPN SÚ
Příbor.
Tunel bude tvořit jedna tunelová trouba pro oba dopravní směry. Tunel je dle projektu
navržen v šířkové kategorii T 9,5/80 s nouzovými pruhy šířky 1,0 m. a oboustrannými
zvýšenými nouzovými chodníky (šířka 1 m). Tunel bude bez nucené ventilace. HZS
požadoval při přípravě projektu mobilní nucenou ventilaci. U obou portálů budou v obou
směrech osazeny vodovodní přípojky. V místě portálu tunelu bude provedena nástupní
plocha.
Jízdní pruhy budou navrženy v šířce 3,5 m, lemované vodícími proužky šířky 0,25 m.
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Trasa nebude využívána pro přepravu nadměrných nákladů. Průjezdný profil bude výšky
4,8 m. Tunel bude doplněn o zárubní zdi (na straně ve směru k Příboru délky 120 m, na
straně k Mošnou délky 100 m.
Stávající místní komunikace v obci Prchalov bude upravena v délce cca 150 m. Vybudování
tunelu bude vyžadovat přeložku stávající vodoteče v délce 60 m. a vybudování kanalizace
délky cca 500 m. Stávající polní cesta bude v místě křížení se silnicí I/58 přerušena a
napojena na místní komunikaci v Prchalově přeložkou v délce 310 m.
Výstavba tunelu bude rozdělena do dvou fází. V první fázi bude vybudována severní část
tunelu, ve druhé fázi bude tunel dokončen výstavbou jižní části.
Doprava vedoucí po místní komunikaci v Prchalově bude v první fázi výstavby převedena
provizorní komunikací. Následně trasa silnice I/58 kříží polní cestu, po které je vedena
cyklostezka (6039) a vodoteč. Silnice I/58 bude převedena přesypaným mostem o rozpětí 17
m. V místě křížení silnice I/58 s jednokolejnou železniční tratí č. 325 Studénka – Veřovice je
navržen tříkolový kolmý mostní objekt s mostovkou z prefabrikovaných prvků.
V km 2,180 silnice I/58 kříží stávající bezejmennou vodoteč, součástí stavby bude mostní
objekt a v místě křížení s komunikací převedeno dvoupolovým mostním objektem.
V km 2,300 bude silnice křížit stávající vedení VVN 22 kV. Bude prověřeno stávající
výškové vedení a případně navržena výšková úprava tohoto vedení. V uvedeném místě je
navrženo nové vedení VVN 2 x 110 kV, jehož výškové vedení bude upraveno s ohledem na
projektovanou silnici I/58. V km 2,560 silnice I/58 bude křížit silnici II/464. V tomto místě je
navržen tříkolový šikmý most s monolitickou mostovkou a dojde k úpravě
místní
komunikace v obci Skotnice v délce cca 160 m. Do km 2,950 bude silnice dobudována
v definitivní poloze, na kterou bude navazovat provizorní napojení na stávající silnici I/58
délky 150 m.
V rámci zpracování PD byl proveden předběžný geotechnický průzkum. Závěrečná zpráva
tohoto průzkumu vyhodnocuje inženýrskogeologický, hydrogeologický, pedologický a
korozivní průzkum.
Cílem průzkumných prací bylo zajištění předběžného
inženýrskogeologického průzkumu jako výchozího podkladu pro vypracování DÚR
předmětné stavby. Posuzována byla technická realizovatelnost pozemní komunikace a
stavenišť projektovaných mostních objektů.
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou. Navržený způsob realizace záměru a začlenění dopravní trasy do území je
řešeno tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Zhodnocení stavu produkce
škodlivin do ovzduší je řešeno rozptylovou studií. Zpracována je hluková studie. Začlenění
trasy do předmětného území je řešeno tak, aby byla realizace trasy možná z hlediska omezení
vlivu trasy na zástavbu a celkový ráz krajiny.
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena
stavba komunikace řeší přiměřeným způsobem umístění silnice I/58 jako liniové trasy
s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky území, navazující dopravní trasy a
inženýrské sítě vedené předmětným územím a začlenění trasy do území. Technické řešení je
koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a estetických a dopravních
požadavků.
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H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a
památkové péče, Vyjádření, č.j. ÚPS/14716/2007/Doh z 19.4.2007
Město Příbor, Městský úřad Příbor, Odbor územního plánování, rozvoje a městské památkové
rezervace, Silnice I/58 Příbor – Skotnice – stanovisko z hlediska územního plánování, zn.:
ÚP/231/2007 z 2.4.2007
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stanovisko k projektu Silnice I/58 Příbor – Skotnice podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zn.: ŽPZ/3575/2007/Ryš 24.1.2007
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Silnice I/58 Příbor –
Skotnice“ je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: duben 2007

Zpracovatel oznámení:

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

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz
Spolupracovali:
SHB akciová společnost, Ostrava (rozpracovaná dokumentace pro územní řízení, 04/2007)
AZ GEO, s.r.o., Ing.Seibert (Rozptylová studie, 04/2007)
ENVIROAD s.r.o. Ostrava (rozpracovaná hluková studie, 04/2007)

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000
Silnice I/58 Příbor – Skotnice
Původní návrh dopravní sítě dle Investičního záměru
Schématický vzorový podélný řez dle Investičního záměru
Vzorový příčný řez dle Investičního záměru
Silnice I/58 Příbor – Skotnice
Situace (DÚR), měřítko 1 : 5 000 (část 1, 2, 3)
(dle SHB Ostrava, a.s. 04/2007)
Rozptylová Silnice I/58 Příbor – Skotnice, AZ GEO, s.r.o., Ing.Seibert, 04/2007
Grafická část Hlukové studie Silnice I/58 Příbor – Skotnice, ENVIROAD s.r.o. Ostrava,
rozpracovanost 04/2007
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