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Úvod
Pro připravovanou stavbu ”R 48 – MÚK Nošovice”, 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 bod 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I.a II.třídy (záměry neuvedené v kategorii I), sloupec B.
Vlastní náplní stavby je mimoúrovňová křižovatka, která je umístěna na nyní dokončované
stavbě „Rychlostní komunikace R 48 Etapa 1, Dobrá – Tošanovice“ v pracovním staničení
R 48 v km 7,960 – km 9,090. Na mimoúrovňové křižovatce jsou navrženy odbočovací a
připojovací pruhy dle ČSN 73 6102. V prostoru křížení trati ČD, rychlostní silnice R 48 a
přivaděče Morávka - Žermanice jsou navrženy čtyři mostní objekty a opěrná zeď.
Realizace předpokládané stavby včetně zahájení a dokončení se předpokládá v roce 2007.
Stavba nebude dělena na dílčí etapy. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo možné
využívat vždy jeden jízdní pruh v obou směrech na silnici R 48.
Připravovaná stavba zlepší dopravní obslužnost okolního území v jižní části od rychlostní
silnice R 48. Zároveň bude umožněno i připojení připravované průmyslové zóny okružní
křižovatkou, která bude umístěna na silnici III. třídy (související stavba).
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A. Údaje o oznamovateli
Investor

IČO
DIČ
Oznamovatel

IČO
DIČ

Projektant
Sídlo
IČ
DIČ
Vedoucí projektu

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

TRANSCONSULT spol. s r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové
47 455 292
CZ 47 455 292
Ing. Vladimír Píša

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
R 48 – MÚK Nošovice
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 bod 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

1,300 km
MS2 12,5/8,5/60

kraj Moravskoslezský
Obec Nošovice, Vojkovice
Katastrální území Nošovice, Vojkovice

6

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
V současné době probíhá výstavba průmyslové zóny v katastrálním území obce Nošovice.
Tato výstavba změní charakter dopravy v přilehlém území. Vzhledem k přerušení některých
místních komunikací ve směru na obce Nižní a Vyšní Lhoty bude nutné zřídit novou silnici
III. třídy, která bude napojena novou mimoúrovňovou křižovatkou na v současné době již
dokončenou stavbu rychlostní silnice R 48.
Mimoúrovňová křižovatka „R 48 – MÚK Nošovice“ je řešena samostatnou stavbou. Silnice
III.třídy je součástí stavby Průmyslové zóny Nošovice, kterou projektovala firma
Kovoprojekta Brno, a.s. Silnice III.třídy je spolu s obslužnou komunikací kolem průmyslové
zóny zaústěna na mimoúrovňovou křižovatku „R 48 – MÚK Nošovice okružní křižovatkou,
která není v náplni stavby „R 48 – MÚK Nošovice“, ale je zařazena do staveb vlastní
průmyslové zóny.
MÚK Nošovice je navržena na dokončované stavbě „Rychlostní komunikace R 48 Etapa 1,
Dobrá – Tošanovice“ v pracovním staničení R 48 v km 7,960 – km 9,090. Na mimoúrovňové
křižovatce jsou navrženy odbočovací a připojovací pruhy (dle ČSN 73 6102). V prostoru
křížení trati ČD, rychlostní silnice R 48 a přivaděče Morávka - Žermanice jsou navřeny čtyři
mostní objekty na jednotlivých větvích mimoúrovňové křižovatky a opěrná zeď.
Mostní objekty jsou navrženy na větvích A, B, C, D. Na větvi A převádí mostní objekt
dopravu přes přivaděč Morávka – Žermanice. Na větvi C převádí dopravu přes trať ČD
Frýdek - Místek – Český Těšín. Na větvi D je navržena mostní estakáda, která převádí
dopravu přes trať ČD a přivaděč. Další mostní objekt je navržen na větvi B, která převádí
dopravu přes silnici R 48 jižním směrem na připravovanou okružní křižovatku a silnici III.
třídy (navazující stavba). Na větvi C je pro ochranu drenážního tělesa navržena opěrná zeď na
předpolí mostního objektu této větve.
Stávající obytná zástavba a území určené v územních plánech obcí Nošovice a Vojkovice pro
výstavbu obytné zástavby budou chráněny protihlukovými stěnami (součást stavby).
Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu trati ČD (trať Frýdek – Místek – Český
Těšín). V rámci stavby dojde k demolici dvou obytných objektů v okolí stavby č.p.194 a
č.p.62. Stavba vyvolá úpravu místní komunikace.
Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo možné využívat vždy jeden jízdní pruh v obou
směrech na silnici R 48, pravý nebo levý jízdní pruh.
Stavba „R 48 MÚK Nošovice“ není v souladu s územním plánem obce Nošovice. V současné
době probíhá projednání změny č.2 z 10.5. 2005, kde je navrhovaná mimoúrovňová
křižovatka na rychlostní silnici R 48 v územním plánu obsažena. Předmětná stavba bude
navazovat na dokončovanou stavbu rychlostní silnice R 48, která bude již před zahájením
územního řízení zkolaudovaná. Ke kolizi záborů pozemků jednotlivých staveb nedojde.
Navržené umístění je jediné možné z hlediska stávajících staveb a omezení v zájmovém
území. Jedná se zejména o stávající trasu rychlostní silnice R 48 (mostní objekty), trať ČD,
Žermanický přivaděč a areál průmyslové zóny.
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Připravovanou stavbou dojde k záboru pozemků ZPF a LPF. Zábory jsou minimalizovány
navrženým technickým řešením MÚK.
Proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí pro stavbu „Výrobní závod společnosti
Hundai Motor Company na území Průmyslové zóny Nošovice“ nezahrnoval předmětnou
stavbu mimoúrovňové křižovatky. Z toho důvodu je nezbytné provést samostatné posouzení
tohoto záměru.
Místo situování stavby

Připravovaná stavba je územně, věcně a časově zkoordinována s přípravou výstavby okružní
křižovatky, silnice III. třídy ve směru na Vyšní a Nižní Lhoty a přípravou stavby areálu
průmyslové zóny.
Stavba se nachází v ochranném pásmu rychlostní silnice R 48 (100 m) a ochranném pásmu
trati ČD (60 m).
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Připravovaná stavba zlepší dopravní obslužnost okolního území v části jižně od rychlostní
silnice R 48. Zároveň bude umožněno i připojení připravované průmyslové zóny okružní
křižovatkou, která bude umístěna na silnici III. třídy (související stavba).
Navržené umístění stavby mimoúrovňové křižovatky je jediné možné z hlediska stávajících
staveb a omezení v zájmovém území - stávající trasa rychlostní silnici R 48 a mostní objekty
této trasy, trať ČD, Žermanický přivaděč a areál nové průmyslové zóny Nošovice. V blízkosti
navrhované mimoúrovňové křižovatky MÚK Nošovice se nachází na silnici R 48 v km 6,020
mimoúrovňová křižovatka se sil. III/4773.
Zásah připravované stavby do území nebude významný. Veškerá dešťová voda bude svedena
do silničních příkopů a svedena do stávajících silničních kanalizací nebo vodotečí. Okolí
stavby bude chráněno protihlukovými stěnami, které jsou navrženy v rozsahu zajišťujícím
ochranu okolní zástavby před účinky hlukových emisí pro denní i noční dobu.
Varianty
S ohledem na řešení MÚK Nošovice vzhledem k ostatním stavbám a záměrům v území je
záměr předkládán v jedné geografické variantě. Okolní stavby a dopravní řešení území
neumožňuje jiné řešení potřebného dopravního napojení.
Podrobně byly zhodnoceny možnosti území a stanovena nejpříznivější možnost uplatnění
uvedeného dopravního řešení v daném území s respektováním charakteru území.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta
předkládaná oznamovatelem.
Nulová varianta
Varianta nulová by předpokládala nerealizaci MÚK Nošovice a ponechání dopravního
provozu bez navrhovaného napojení ve směru na obce Nižní a Vyšní Lhoty.
Připravovaná stavba zajistí lepší obslužnost obcí v jižní části území ve směru od rychlostní
silnice R 48. V tomto území dojde k výstavbě průmyslové zóny, která přeruší některé místní
komunikace ve směru na obce Nižní a Vyšní Lhoty. Na základě těchto skutečností dojde
k výstavbě silnice III. třídy (související stavba), která bude napojena na připravovanou
mimoúrovňovou křižovatku (související stavba).
Varianta předkládaná oznamovatelem
Varianta je ekologicky přijatelná, umožňuje realizaci dopravního napojení ve směru na obce
Nižní a Vyšní Lhoty.
Navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem je ekologicky přijatelná a znamená řešení
nepříznivých dopravních charakteristik v předmětném území.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
MÚK je umístěna v pracovním staničení dokončované stavby R 48 v km 7,960 – km 9,090
v území, které bylo vybráno jako jediné možné vzhledem k umístění průmyslové zóny a
omezujících prvků v území (trať ČD, mostní objekty, vodoteče, stávající zástavba).
Součástí stavby je návrh připojovacích a odbočovacích pruhů na silnici R 48, které jsou
navrženy dle ČSN 73 6102. Konstrukce vozovky je navržena jako netuhá dle TP 170 -
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Navrhování vozovek pozemních komunikací, zároveň je návrh vozovky shodný s konstrukcí
na rychlostní silnici R 48 na předpolích mostu, dle dokumentace RDS.
Dešťové vody z navrhované stavby budou svedeny do nově navržených silničních příkopů,
nových betonových monolitických žlábků a štěrbinových trub. Dále bude dešťová voda zčásti
napojena do stávající dešťové kanalizace nebo přímo do přivaděče Morávka – Žermanice a
potoku Řepník. Odvodnění silniční pláně je řešeno svedením do upraveného drenážního
systému v prostoru křižovatky. Odvodňovací systém připravované stavby zachovává původní
odvodnění R 48 včetně napojení do shodných recipientů.
Záměr bude zahrnovat následující stavební objekty:
Objekty přípravy staveniště
SO 001 Příprava území
SO 002 Demolice RD č.p. 194
SO 003 Demolice RD č.p. 62
Objekty pozemních komunikací
SO 101 MÚK Nošovice
SO 102 Obslužná komunikace I
SO 103 Místní komunikace I
SO 104 Místní komunikace II
SO 105 Příjezdová komunikace k odlučovači ropných látek
SO 106 Dopravní opatření
SO 107 Dopravní značení
Mostní objekty, zdi a konstrukce
SO 201 Most na větvi A – MÚK Nošovice
SO 202 Most na větvi B – MÚK Nošovice
SO 203 Most na větvi C – MÚK Nošovice
SO 204 Most na větvi D – MÚK Nošovice
SO 205 Opěrná zeď na větvi C - MÚK Nošovice
Vodohospodářské objekty
SO 301 Odvodnění MÚK Nošovice
SO 351 Přeložka přivaděče DN 600 Dobrá – Tošanovice
SO 352 Ochrana vodovodu DN 100 v km 7,977
SO 381 Úprava meliorací
Elektro a sdělovací objekty
SO 411 Úprava venkovního vedení nn v km 8,172
SO 412 Demontáž kabelové přípojky č.p. 62
SO 413 Přeložka venkovního vedení nn – přípojky pro č.p. 46
SO 414 Úprava venkovního vedení nn k č.p. 61
SO 451 Ochrana DOK RWE TRANSGAS NET v km 8,924
SO 452 Úprava metalické sítě Telefónica O2 v km 8,172
SO 453 Úprava metalické sítě Telefónica O2 v km 8,632
SO 454 Úprava nadzemní metalické sítě Telefónica O2 k č.p. 194
SO 491 Systém SOS – přeložka hlásek č. 13 a 14 v km 8,700
SO 492 Systém SOS – přeložka meteostanice v km 8,700
SO 493 Systém SOS – přeložka kabelů
Objekty trubních vedení
SO 501 Ochrana VVTL plynovodu DN 500 RWE TRANSGAS NET v km 8,924
Objekty pozemních staveb
SO 701 Protihlukové stěny
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Objekty úpravy území
SO 801 Rekultivace
SO 802 Vegetační úpravy

Objekty přípravy staveniště
SO 001 Příprava území
SO 002 Demolice RD č.p. 194
SO 003 Demolice RD č.p. 62

Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené
problematiky.
Schéma posuzované stavby mimoúrovňové křižovatky

Sjezd na
mimoúrovňovou
křižovatku

Rychlostní silnice
R48

Související stavba
okružní
křižovatky

Průmyslová zóna
Nošovice
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Součástí stavby při přípravě území je sejmutí ornice v celém rozsahu stavby včetně uložení na
mezideponie pro zpětné využití a odvozu přebytečné ornice. Dále je řešeno i kácení lesní a
mimolesní zeleně v potřebném rozsahu.
Při přípravě stavby bude provedena demolice dvou obytných staveb (RD č.p.194 a RD č.p.
62) potřebných pro uvolnění staveniště jedná se o objekty na katastrálním území Nošovice –
č.p. 194 a na katastrálním území Vojkovice – č.p.62. Demolice obou objektů je řešena v rámci
stavby samostatnými stavebními objekty.
V rámci stavby dojde k vykácení několika soliterních stromů poblíž silnice R 48, ostatní
plochy jsou většinou zemědělsky využívány a proto se zde nenachází stromy a ani keřové
porosty.
Hlavním objektem stavby je mimoúrovňová křižovatka na silnici R 48 a na silnici III. třídy.
Křižovatka je navržena s křižnými body. Dle VL.3 – Křižovatky se jedná o trubkovitou
křižovatku s malou okružní křižovatkou. Okružní křižovatka není součástí stavby. Jedná se
pouze o související stavbu.
Mimoúrovňová křižovatka se nachází v km 7,960 – km 9,090 pracovního staničení R 48,
která je v předmětném úseku v současnosti dokončena.
Na MÚK jsou navrženy připojovací a odbočovací pruhy. Připojovací pruhy jsou navrženy
v délce 390 m.
Odbočovací pruh ve směru Frýdek - Místek – silnice III. třídy je navržen v délce 196 m a
v opačném směru v délce 193 m. Vzdálenost od nejbližší křižovatky – MÚK Dobrá je ve
směru na Český Těšín a obousměrným pruhem MÚK Nošovice 1 295 m a v opačném směru
na Frýdek - Místek je vzdálenost mezi odbočovacím a připojovacím pruhem 1 660 m.
Vzdálenosti jsou dostatečné pro umístění svislého orientačního dopravního značení.
Jednotlivé větve MÚK Nošovice jsou navrženy dle ČSN 73 6102.
VĚTEV A
Větev A je navržena v šířce 5,50 s oboustrannými vodícími proužky a zpevněnou krajnicí.
Zpevněná plocha bude 6,50 m ve směrech oblouku (dochází k rozšíření dle ČSN 73 6102).
Maximální podélný sklon na větvi A je 4,5 % a minimální je 1,317 %. Navržen je jeden
vypuklý výškový oblouk 25000 m a vydulý oblouk 1 500 m (R). Na větvi A se dle projektu
nachází mostní objekt přes převaděč. Maximální příčný sklon je 5 %. V trase je navržen
levostranný směrový oblouk bez přechodnic 455 m a pravostranný oblouk s jednostrannou
přechodnicí 70 m s L1 50 m.
VĚTEV B
Větev B je navržena v kategorii silnice S 9,5 oboustranně s přechodným rozšířením jízdních
pruhů (dle ČSN 73 6102). Maximální podélný sklon je navržen 5 % a minimální je 3 %.
V trase je navržen jeden vypuklý oblouk 1 100 m a jeden vydutý oblouk 1 300 m (R). Na
větvi B je navržen mostní objekt přes rychlostní silnici R 48. Maximální příčný sklon je
navržen 5 %. V trase je navržen levostranný oblouk s jednostrannou přechodnicí 60 m a L2 50
m. Po následné mezipřímé navazuje levostranný oblouk s nesymetrickými přechodnicemi 80
m a L1=70 m a L2 25 m.
VĚTEV B2
Větev B2 je navržena v základní šířce 5,50 m s oboustrannými vodícími proužky a zpevněnou
krajnicí. Zpevněná plocha bude v šířce 6,50 m s příslušným rozšířením ve směrovém oblouku
(dle ČSN 73 6102). Maximální podélný sklon na větvi B2 je 4,5 % a minimální je 1,45 %.
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Navržen je jeden vydutý výškový oblouk 1 000 m (R) a jeden vypuklý oblouk 2 700 m (R).
Maximální příčný sklon je 5,0 %. V trase je navržen pravostranný směrový oblouk
s jednostrannou přechodnicí 50 m a L2 40 m.
VĚTEV C
Větev C je navržena v základní šířce 5,50 m s oboustrannými vodícími proužky a zpevněnou
krajnicí. Zpevněná plocha je tedy v šířce 6,50 m s příslušným rozšířením ve směrovém
oblouku dle ČSN 73 6102. Maximální podélný sklon na větvi C je 5 % a minimální je
0,143 %. Navrženy jsou dva vypuklé výškové oblouky 10 000 m a 1 300 m a jeden vydutý
výškový oblouk 1 800 m (R). Na větvi C se nachází mostní objekt přes trať ČD a opěrná zeď
na předpolí. Maximální příčný sklon je 5 %. V trase je navržen pravostranný směrový oblouk
s nesymetrickými přechodnicemi 500 m a L1 50 m a L2 25 m. Následuje levostranný oblouk
500 m a L1 25 m a L2 40 m. Následuje pravostranný směrový oblouk s jednostrannou
přechodnicí 45 m a L1 40 m.
VĚTEV D
Větev D se nachází z větší části na mostní estakádě, která kříží trať ČD a přivaděč Morávka Žermanice. Větev D je navržena v základní šířce 5,5 m s oboustrannými vodícími proužky a
zpevněnou krajnicí. Zpevněná plocha bude v šířce 6,50 m s příslušným rozšířením ve
směrovém oblouku (dle ČSN 73 6102). Maximální podélný sklon na větvi D je 5 % a
minimální je 1,482 %. Navržen je jeden vypuklý výškový oblouk 1 200 m a dva vyduté
výškové oblouky 1 600 m a 50 000 m (R). V trase větve D je navržen jeden pravostranný
oblouk s jednostrannou přechodnicí 50 m a L2 50 m. Následuje levostranný oblouk se
symetrickými přechodnicemi 330 m a L1=L2 50 m.
Vymezení větví je zřejmé z grafické části uvedené v části F.Doplňující údaje.
Na všech větvích A – D včetně připojovacích a odbočovacích pruzích je navržena netuhá
asfaltová vozovka dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací ve shodném
složení jako vozovka na R 48 na předpolích mostů. Konstrukce vozovky je navržena ve
složení:
Tabulka č.1
Asfaltový koberec mastixový střednězrnný
modifikovaný s modifikovaným asfaltem
elasterem AMe 65
Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze s množstvím
zbytkového pojiva 0,20 kg/m²
Asfaltový beton velmi hrubý modifikovaný
s modifikovaným asfaltem elasterem AMe 45
Spojovací postřik z modifikované
kationaktivní asfaltové emulze s množstvím
zbytkového pojiva 0,30 kg/m²
Obalované kamenivo hrubé, asfalt AP 65

AKMSm I

40 mm TP 109 zm.1

PS, EKM

TP 109 zm.1

ABIHm I

80 mm TP 109 zm.1

PS, EKM

TP 109 zm.1

OKH I
PI, EK

50 mm ČSN 736121
ČSN 736129

obalované kamenivo hrubé, asfalt AP 65
infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové
emulze s množstvím zbytkového pojiva 1,0 kg/m²

OKH I
PI, EK

60 mm ČSN 736121
ČSN 736129

mechanicky zpevněné kamenivo

MZK

min.

Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové
emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,30 kg/m²

250

mm

ČSN

13
736126
min. 480 mm

konstrukce vozovky celkem

Aktivní zóna násypu bude dle projektu provedena z vysokopecní strusky TŽ v tloušťce
500 mm. V podloží násypu bude nejdříve provedeno odtěžení ornice o mocnosti 20 cm a
podornice o mocnosti 10 cm. Následovat bude uložení separační geotextilie a položena bude
konsolidační vrstva z hlušiny v tl. 500 mm, a bude položena další vrstva separační geotextilie.
Aktivní zóna v zářezech bude zlepšena vápnem s podílem vápna cca 2-3 %. Násypy budou
provedeny jako vrstevnaté.
Součástí stavby bude úprava trativodu včetně doplnění nových trativodů podél jednotlivých
větvích. Upravena bude silniční dešťová kanalizace.
Jako bezpečnostní zařízení budou osazeny ocelová svodidla NH4 s nástavci ze směrových
sloupků a směrové sloupky výšky 1,05 m.
Na ochranu okolní stávající a budoucí obytné zástavby (dle ÚPD) jsou v celém rozsahu MÚK
Nošovice navrženy protihlukové stěny v rámci SO 701.
Obslužná komunikace (SO 102) bude nahrazovat stavbou přerušenou komunikaci, která
propojuje stávající objekty v katastru obce Nošovice. Obslužná komunikace je navržena
v délce 501,82 m. Konstrukce je navržena jako jednopruhová v šířce 3,0 m. V navrženém
úseku jsou umístěny dvě „výhybny“ v délkách 15,0 m s náběhy 10,0 m. Konstrukce vozovky
je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.
Konstrukce obslužné komunikace je navržena ve složení:
Tabulka č.2
Asfaltový beton střednězrnný, asf. AP65
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové

ABS I
PS, EK

50 mm ČSN 736121
ČSN 736129

emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,2 kg/m²
obalované kamenivo střednězrnné, asf. AP65
penetrační makadam hrubý, asf. AP65
štěrkodrť (0-32)
štěrkodrť (0-32)

OKS II
PMH
ŠD
ŠD

60 mm ČSN 736121
90 mm ČSN 736127
150 mm ČSN 736126
min. 120 mm ČSN
736126
min. 470 mm

konstrukce celkem

Aktivní zóna bude provedena z vysokopecní strusky TŽ tl. 300 mm pod kterou bude položena
separační geotextilie.
Největší navržený podélný sklon je 6,613 % a nejmenší je 0,878 %. V trase jsou navrženy
vypuklé výškové oblouky 15 000, 3 000, 1 400 (R) a vydutý výškový oblouk 600 m (R).
Příčný sklon je navržený jednostranný 3 % který se překlápí kolem osy ve směrových
obloucích na opačný příčný sklon 3 %.
Projekt uvádí, že bude ukončena místní komunikace jižně od trati ČD, která bude přeložena
násypovým tělesem větve B. Místní komunikace bude ukončena v prostoru „výhybny“
sjezdem na stávající terén. Zároveň bude doplněn o sjezdovou plochu tak, aby mohlo dojít
k otáčení vozidel „úvratí“. Řešena bude rovněž úprava stávající komunikace k č.p. 62, který
bude v rámci stavby stržen. Komunikace bude mít pouze funkci zpřístupnění prostoru mezi
rychlostní silnicí R 48 a tratí ČD, mezi přivaděčem Morávka – Žermanice a potokem
Houčina. Místní komunikace je navržena v zářezu pod mostními objekty na větvích A a D a
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pod stávajícím mostem na silnici R 48 přes přivaděč. Místní komunikace je navržena v šířce
3 m s příslušným rozšířením ve směrových obloucích. Konstrukce vozovky je navržena dle
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací ve složení:
Konstrukce vozovky pro obě místní komunikace je navržena dle TP 170 – Navrhování
vozovek pozemních komunikací ve složení:

Tabulka č.3
Asfaltový beton střednězrnný, asf. AP65
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové

ABS I
PS, EK

50 mm ČSN 736121
ČSN 736129

emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,2 kg/m²
obalované kamenivo střednězrnné, asf. AP65
penetrační makadam hrubý, asf. AP65
štěrkodrť (0-32)
štěrkodrť (0-32)

OKS II
PMH
ŠD
ŠD

60 mm ČSN 736121
90 mm ČSN 736127
150 mm ČSN 736126
min. 120 mm ČSN
736126
min. 470 mm

konstrukce celkem

Řešen bude příjezd k odlučovači ropných látek v délce 71 m a šířce 3 m. Komunikace bude
rozšířena o zpevněnou plochu tak, aby se mohla vozidla otočit „úvratí“. Příjezdová
komunikace je dle projektu zaústěna na okružní komunikaci. Největší podélný sklon je
4,236 %, navrženy jsou dva vypouklé výškové oblouky 400 a 1500 m (R). Příčný sklon je
navržen jednostranný 3 %.
Mostní objekty budou řešeny jednotným způsobem. Nosnou konstrukci budou dle projektu
tvořit spojité desky z předpjatého betonu, které se svým tvarem přizpůsobují složitému
geometrickému tvaru povrchů silničních komunikací (směrové a výškové oblouky). Spodní
stavby jsou navrženy železobetonové. Mostní objekty SO 203 a SO 204 mají společnou
opěru. Jedna z mezilehlých podpěr SO 202 vychází z opěrné zdi (SO 205), která se realizuje
mezi rychlostní komunikací a stoupající větvi „C“ MÚK. Opěrné zdi jsou řešeny jako
železobetonové úhlové zdi založené na železobetonových vrtaných pilotách.
Řešeny budou most na větvi A - MÚK Nošovice (SO 201), most na větvi B - MÚK Nošovice
(SO 202), most na větvi C - MÚK Nošovice (SO 203), most na větvi D - MÚK Nošovice
(SO 204) a opěrná zeď na větvi D - MÚK Nošovice (SO 205).
Odvodnění jednotlivých větví mimoúrovňové křižovatky bude provedeno pomocí příčného
sklonu vozovky do monolitických odvodňovacích žlábků u krajnice. Ve žlábku jsou dle
projektu rozmístěny silniční vpustě, jejichž připojovací potrubí jsou vyústěny na skluzy ve
svazích násypů nebo šachet na dešťové kanalizaci DN 300 a následně do silničních příkopů.
Odbočovací pruh do průmyslové zóny ze směru od Frýdku – Místku bude odvodněn příčným
sklonem do štěrbinového žlábku v krajnici. Připojovací potrubí vpustí štěrbinového žlábku
budou zaústěny do silničního příkopu.
Silniční příkopy budou ukončeny vyústními objekty v břehu přivaděče Morávka – Žermanice.
Silniční příkop u výhledové okružní křižovatky Průmyslové zóny Nošovice bude ukončen
lapačem splavenin a dešťové vody budou odváděny potrubím DN 300 do vyústního objektu
v břehu převaděče Morávka – Žermanice.
Šachty v trase kanalizace jsou navržené betonové prefabrikované, zakryté poklopem D 400.
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Uliční vpusti jsou navrženy betonové prefabrikované s kalovým prostorem a připojovacím
potrubím DN 200 PVC, kryté litinovou mříží D 400.
V rámci výstavby MÚK PZ Nošovice dojde k přemístění stávajícího ocelového odlučovače
ropných látek Techneau DHCB025AA a obtokem. Výtok z odlučovače bude ukončen
v silničním příkopu.
Stávající vodovodní přivaděč DN 600 OC je veden mezi příkopem železniční tratě Frýdek –
Místek – Český Těšín a nové obslužné komunikace. V úseku 8,340 až 8,440 km staničení
silnice R 48 dochází ke kolizi s opěrami mostů SO 202, SO 203 a SO 204.
Z tohoto důvodu je navržena přeložka, potrubí bude vedeno v souběhu se stávající trasou
přivaděče a v km 8,425 bude uloženo mezi opěrou a pilíře mostů SO 203 a SO 204 tak, aby
bylo dodrženo ochranné pásmo, které činí 2,5 m od osy potrubí. Potrubí stávajícího řádu
křižuje dle projektu nový silniční příkop, min. krytí pod příkopem je 0,6 m.
Stávající vodovodní řád DN 100 LT vystavěný v rámci stavby „Rychlostní komunikace R 48
etapa 1, Dobrá – Tošanovice“ je uložen do ocelové chráničky DN 300. V důsledku výstavby
odbočovacího pruhu do průmyslové zóny ze směru od Frýdku – Místku dojde k posunu
silničního příkopu a stávající chránička by byla ukončena pod ním. Z tohoto důvodu je
navrženo prodloužení stávající chráničky přivařením podélné půlené ocelové chráničky
DN 300 délky 3,0 m bez zásahu do vlastního řadu. Chránička bude okolo potrubí vystředěna
pomocí kluzných objímek a konec chráničky se utěsní gumovou manžetou.
Výstavbou připojovacího pruhu z průmyslové zóny na Český Těšín dojde k posunu silničního
příkopu a stávající chránička DN 700 na VVTL plynovodu DN 500 by byla ukončena pod
ním. Z tohoto důvodu je navrženo prodloužení stávající chráničky přivařením podélné půlené
ocelové chráničky DN 700, délky 3,0 m, bez zásahu do vlastního plynovodu. Chránička bude
okolo potrubí vystředěna pomocí kluzných objímek a konec chráničky se utěsní gumovou
manžetou. Na vlastním potrubí bude opravena izolace.
Provedena bude úprava meliorací. Řešena bude úprava svodných melioračních potrubí, které
jsou v současné době svedeny do přivaděče Morávka – Žermanice.
Přeloženo bude svodné potrubí nacházející se pod násypem větve B. Upraveno a zkráceno
bude také svodné potrubí pod větvemi A a B2, které bude zkráceno a zaústěno do silničního
příkopu v místě zaústění silniční kanalizace za odlučovačem ropných látek. Silniční příkop je
veden do přivaděče Morávka – Žermanice.
Součástí stavby je výstavba 7 protihlukových stěn z pohltivých a odrazivých materiálů.
Rozsah stěn, délku, výšku určila hluková studie, která je uvedena v plném rozsahu v části
F.Doplňující údaje. Hluková studie řešila dvě varianty hlukové zátěže – s domem č.p. 62 a
bez něj vzhledem k neplnění limitu hlukové zátěže pro noc.
Protihluková stěna 1 – stěna zvukově odrazivá:
celková délka
64 m
výška
6m
celková plocha nad terénem 384 m2
Stěna chrání chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby č.p. 113.
Protihluková stěna 2 – stěna zvukově odrazivá:
celková délka
368 m
výška
6m
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celková plocha nad terénem 2 208 m2
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb,
zejména č.p. 113, 94 a další vzdálenější chráněné prostory včetně plochy určené územním
plánem obce Nošovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 3 – stěna zvukově odrazivá:
celková délka
380 m
výška
2 , 2.5 a 3 m v úsecích 180, 114 a 86 m
celková plocha nad terénem 903 m2
Stěna chrání chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, zejména
rodinný dům č.p. 157, dům bez č.p., dům č.p. 51 a 52 včetně plochy určené územním plánem
obce Nošovice pro obytnou zástavbu.

Protihluková stěna 4 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
312 m
výška
4m
celková plocha nad terénem 1 248 m2
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb,
zejména dům č.p. 53, 156, 72, 9 a další včetně plochy určené územním plánem obce
Vojkovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 5 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
148 m
výška
4m
celková plocha nad terénem 592 m2
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb,
zejména dům č.p. 53, 156, 72, 9 a další včetně plochy určené územním plánem obce
Vojkovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 6 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
132 m
výška
4m
celková plocha nad terénem 528 m2
Stěna chrání chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor domu č.p. 71, 180 a
domu bez č.p. včetně plochy určené územním plánem obce Nošovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 7 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
152 m
výška
4m
celková plocha nad terénem 608 m2
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb,
zejména č.p. 180 a dům bez č.p. včetně plochy určené územním plánem obce Nošovice pro
obytnou zástavbu.
Realizací sedmi protihlukových stěn celkové délky 1812 m, výškách 2,0 až 6,0 m a celkové
ploše 7559 m² dojde k ochránění všech chráněných venkovních prostorů v území mimo dům
č.p. 62, u něhož nebude splněn hygienický limit hluku pro noční dobu (50 dB).
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Základním prvkem vegetačních úprav jsou travní porosty. Nezpevněné ohumusované plochy
budou osety vhodnou travní směsí. Zároveň jsou na násypových a zářezových svazích
silničního tělesa navrženy plochy pro výsadby dřevin. Výsadby budou řešeny v pásech, podle
prostorových podmínek v jedné nebo více řadách, vždy tak, aby ve výsledku vznikl více
druhový porost s plným pokrytím plochy. Na vysokých násypových svazích budou keřové
porosty doplněny skupinami stromů, aby bylo dosaženo větší prostorové členitosti porostu.
V oku křižovatky je navržena plocha pro vytvoření většího porostu jako náhrada za
vykácenou část lesa. V tomto porostu bude převažovat stromová výsadba, zatímco na
silničních svazích budou hlavní podíl tvořit keře.
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.
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena
stavba mimoúrovňové křižovatky řeší přiměřeným způsobem požadované dopravní napojení
s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky území, navazující dopravní trasy a
inženýrské sítě vedené předmětným územím a začlenění MÚK 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

2007
2008

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Moravskoslezský
Obec
Nošovice, Vojkovice
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

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
V Dobré a Městského úřadu Frýdek Místek.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú.Nošovice aVojkovice.
Předpokládaný rozsah trvalých záborů ploch vyvolaný stavbou (údaje v m2)
Tabulka č.4
Katastrální území
Nošovice
Vojkovice
CELKEM

ZPF
19 987
3 126
23 113

Lesní pozemky
7 047
7 047

Ostatní plochy*
4 092
506
4 598

Celkem
31 126
3 632
34 758

* včetně vodních toků

Předpokládaný rozsah dočasných záborů do 1 roku (údaje v m2)
Tabulka č.5
Katastrální území
Nošovice
Vojkovice
CELKEM

ZPF
1 520
2 120
3 640

Lesní pozemky
425
425

Ostatní plochy*
16 852
10 988
27 840

Celkem
18 797
13 108
31 905

* včetně vodních toků

Předpokládaný rozsah dočasných záborů nad 1 rok (údaje v m2)
Tabulka č.6
Katastrální území
Nošovice
Vojkovice
CELKEM

ZPF
176
176

Lesní pozemky
41
41

Ostatní plochy*
10 504
10 504

Celkem
10 721
10 721

* včetně vodních toků

Zastoupení pozemků podle druhu v trvalém záboru stavby:
Celkem za stavbu
Tabulka č.7
Druh pozemku
orná půda
trvalý travní porost
zahrada
ZPF celkem
lesní pozemek
ostatní plochy*
CELKEM

Zábor (m2)
21 440
1 488
185
23 113
7 047
4 598
34 758

% celkového záboru
61,69
4,28
0,53
66,50
20,27
13,23
100

Stanovení množství kulturních zemin
Vzhledem ke kvalitě půdy, která je udržována zemědělským využíváním pozemků, bude
v rozsahu záboru stavby provedena skrývka vrchních kulturních vrstev půdy. Mocnost
skrývky byla určena na základě charakteristik z geologických sond v rámci podrobného
geotechnického průzkumu, provedeného pro trasu silnice R 48 Dobrá – Tošanovice
(zpracovatel K-GEO s.r.o. Ostrava) a doplňujícího geotechnického průzkumu pro stavbu
„Silnice I/48 – Nošovice, dopravní napojení průmyslové zóny“ (zpracovatel Mgr. Helena
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Hájková & Mgr. Vladimír Kolařík, červen 2006) a podle provedené skrývky zeminy v rámci
realizované silnice R 48 Dobrá – Tošanovice.
Na všech zemědělských pozemcích v rozsahu záborů stavby je řešena skrývka ornice
v mocnosti 0,20 m a skrývka podorniční vrstvy v mocnosti 0,10 m.
Uvažované množství sejmuté půdy na plochách ZPF
Tabulka č.8
Katastrální
území
Nošovice
Vojkovice
Celkem

Ornice
z trvalého záboru
z dočasného záboru
3 997
339
625
424
4 622
763

Podorniční vrstva
z trvalého záboru
z dočasného záboru
1 999
170
313
212
2 312
382

Plocha skrývky ornice bude oproti rozsahu záboru ZPF zmenšena o cca 3 330 m2. Jedná se o
plochu uvnitř oka křižovatky, která by měla být využita pro deponii zemin ze skrývky. Z toho
důvodu se na ploše nebude provádět skrývka orničních vrstev a celkově se tak množství
zemin sejmutých z ploch trvalých záborů sníží:
ornice
podorničí

4 622 – 666 = 3 956 m3
2 312 – 333 = 1 979 m3

Zemina sejmutá z prostoru stavby bude dočasně uložena na plochách určených pro zábor
stavby. Ornici je třeba ukládat odděleně od zemin z podorniční vrstvy. Zemina v deponii musí
být chráněna proti znečištění jinými příměsemi, rozplavování, zcizení a zaplevelení. Pokud
bude doba uložení delší, je nutné provést po šesti měsících převrstvení. Zemina, která nebude
zpětně využita pro stavbu, bude hned odvážena na plochy jejího využití, případně na deponie,
které určí její budoucí uživatel.
Veškerá půda sejmutá z ploch dočasných záborů bude po ukončení účelu záboru vrácena na
tyto plochy v původní mocnosti.
Všechny nezpevněné plochy stavby budou ohumusovány a poté zatravněny. K tomuto účelu
bude na zájmových plochách rozprostřena zemina v mocnosti min. 0,15 m. Tato mocnost je
požadována proto, aby ulehlá vrstva půdy měla mocnost alespoň 0,10 m a tvořila tak
dostatečně vhodné podmínky pro ujmutí a dobrý rozvoj trávníků.
Celkové množství ornice sejmuté z ploch trvalého záboru stavby: 3 956 m3
Celkové množství zeminy z podorničí:
1 979 m3
Množství zeminy požadované pro stavbu:
ohumusování ploch stavby
rekultivace rušených silnic
celkem

4 614 m3
560 m3
5 174 m3

Zbývající množství ornice
761 m3
Přebývající ornice bude navezena na parcelu č. 1356/17 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku za
účelem vylepšení půdního profilu. Přístup na parcelu je ze státní silnice III/4773 Staré Město
u Frýdku-Místku – Skalice – Raškovice přes parcelu 1356/10, která patří stejnému
vlastníkovi.
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Půda určená k plnění funkce lesa
Půda určená k plnění funkce lesa bude záměrem dotčena. Navrhovaná křižovatka představuje
zásah do dospělého lesního porostu na levém břehu vodního toku (přivaděče). Ostatní zábory
jsou dočasné, určené pro umístění kanalizace (SO 301), a jsou řešeny s délkou trvání záboru
do 1 roku. Vzhledem k účelu záboru lze předpokládat, že skutečná doba záboru bude v těchto
případech nejvýše několik týdnů. Pouze v případě parcel č. 968/8 a 968/10 je uvažován
dočasný zábor s délkou trvání nad 1 rok vzhledem k rekultivaci stávající místní komunikace.
Tabulka č.9
Katastrální území

Trvalý zábor (m2)

Nošovice
Vojkovice
CELKEM

7 047
7 047

Dočasný zábor (m2)
do 1 roku
nad 1 rok
425
41
425
41

Lesní porosty s dotčeným ochranným pásmem
Tabulka č.10
Parcela
LV
k.ú. Nošovice
928/1
403
968/8

403

995/3

387

1024/1
259
k.ú. Vojkovice
334
269
PK 341/1

269

Vlastník
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec
Králové, 50168
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec
Králové, 50168
Ing. Jaroslav Olšar, č.p.135, Vojkovice, Vojkovice, 73951 ;
Jindřich Olšar, č.p.254, Nošovice, 73951
SJM Vlček Petr a Drahomíra, č.p.52, Nošovice, 73951
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec
Králové, 50168
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, č.p.1106, Nový Hradec Králové, Hradec
Králové, 50168

V případě parcely č. 1024/1 bude ochranné pásmo lesa dotčeno pouze úpravou stávajících
nadzemních inženýrských sítí beze změny jejich trasy a přeložkou stávající místní
komunikace, která zajišťuje přístup k obytným objektům. Ochranné pásmo lesních porostů na
ostatních uvedených parcelách je již nyní dotčenou výstavbou rychlostní silnice R 48 Dobrá –
Tošanovice a souvisejících staveb a navrhovaná stavba pouze mírně zvětšuje rozsah tohoto
zásahu.

2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.
Technologická voda pro přípravu směsí bude k dispozici přímo v místech výroby směsí,
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na
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spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových
přípojek vody není nutné.
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek.
Období provozu
V období provozu je možné uvažovat se spotřebou vody pouze při zimní údržbě nebo při mytí
komunikace. Spotřeba vody pro mytí komunikace je velmi proměnlivá a závisí zejména na
četnosti a na stupni znečištění komunikace, proto je spotřeba těžko odhadnutelná, ale vychází
z obecných požadavku na údržbu obdobných komunikací. Spotřeba vody nebude pro provoz
předmětné komunikace rozhodujícím ani omezujícím faktorem.

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
El. energie v souvislosti s realizací stavby bude potřebná pro zabezpečení stavebních prací.
Toto zabezpečení nevyžaduje výstavbu nových sítí nebo zvýšení stávajících příkonů.
Ostatní materiály
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby silnice je specifikován a uveden v projektu
stavby. Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci vozovky a jednotlivých částí
stavby.
Návrh konstrukce vozovky je uveden na stranách 11 až 13 dle jednotlivých částí stavby.
Uvedené hmoty 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.
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v době výstavby
Vlastní posuzovaná stavba je řešením dopravní situace v oblasti Nošovic. Její realizace
nevyžaduje vytvoření nového dopravního napojení ani neznamená jiný významný nárok na
dopravní infrastrukturu, která by v území nebyla v současnosti již 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.
Pro vlastní provedení stavby bude zpracován plán organizace výstavby s ohledem na dopravní
zabezpečení stavby, neboť doprava stavby bude přímo navazovat na stávající dopravní
obslužnost území a může znamenat významný negativní impakt pokud nebude řešení stavební
dopravy odpovídat požadavkům na zabezpečení dopravní obslužnosti předmětného území.
Součástí stavby bude omezení provozu na rychlostní silnici R 48, kde dojde pomocí dopravně
inženýrského opatření dle TP 66 k uzavření pravých jízdních pruhů, ze kterých bude probíhat
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výstavba připojovacích a odbočovacích pruhů a jednotlivých větví. Pro stavbu mostu přes
rychlostní silnici R48 bude doprava vedena v pravých jízdních pruzích a zpevněné krajnici.
Pro přístup na staveniště budou využívány stávající místní komunikace při stavbě severní
části MÚK. Do prostoru mezi R 48 a trať ČD bude stavební doprava využívat přístup přímo
z R 48, uzavřeného pravého jízdního pruhu. V jižní části stavby (za tratí ČD) bude stavební
úprava využívat stávající místní komunikace a stávající mostní objekt přes silnici R 48
západně od připravované stavby.
Připravovaná dokumentace neurčuje umístění a velikost zařízení staveniště budoucího
zhotovitele. Umístění zařízení bude věcí zhotovitele. Jako vhodná plocha k zařízení staveniště
se jeví „oko“ mimoúrovňové křižovatky.
Intenzity dopravy
Intenzity dopravy na veřejné silniční síti, s nimiž pracuje výpočet v rámci rozptylové a
hlukové studie, jsou intenzity, které vycházejí z Výsledků sčítání dopravy na dálniční a
silniční síti v roce 2005 (ŘSD ČR) a z Výhledových koeficientů růstu silniční dopravy pro
období 2000 – 2030 (ŘSD ČR) a jsou stanoveny pro rok 2020. K nim je přičtena doprava
vyvolaná činností průmyslové zóny Nošovice (zdroj: „Průmyslová zóna Nošovice, intenzity
dopravy na silniční síti v okolí zóny“, Ing. Petr Šanca – Dopravní inženýrství, Brno, 2005).
Rozdělení celodenních intenzit dopravy na denní a noční dobu, stanovení výpočtových
rychlostí automobilů a příčné rozdělení dopravy do jednotlivých jízdních pruhů na veřejných
komunikacích bylo provedeno podle platné „Novely metodiky pro výpočet hluku silniční
dopravy“ (MŽP, 2005). Rozdělení intenzit dopravy z průmyslové zóny Nošovice na denní a
noční dobu bylo převzato z akustické studie „Výrobní závod společnosti Hyundai Motor
Company na území průmyslové zóny Nošovice“ (Ekola group, s.r.o., Praha, 2005).
Na následující straně je uvedeno grafické schéma s uvedením hodinových intenzit dopravy
v denní a noční době použitých ve výpočtech včetně výpočtových rychlostí jednotlivých
kategorií vozidel.
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Hodinové intenzity motorových vozidel v denní a noční době včetně výpočtových rychlostí
2020
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Hodnoty předpokládaných intenzit dopravy po přepočtu na rok 2020 jsou použity
v rozptylové a hlukové studii.
Jiná infrastuktura
V prostoru stavby se nacházejí inženýrské sítě Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení
funkčnosti stávajících inženýrských sítí (přeložky, úpravy).
Provedena bude úprava venkovního vedení nn v km 8,172, demontáž kabelové přípojky č.p.
62, přeložka venkovního vedení nn – přípojky pro č.p. 46, úprava venkovního vedení nn
k č.p. 61, ochrana DOK RWE TRANSGAS NET v km 8,924, úprava metalické sítě
Telefónica O2 v km 8,172, úprava metalické sítě Telefónica O2 v km 8,632, úprava nadzemní
metalické sítě Telefónica O2 k č.p. 194, ochrana VVTL plynovodu DN 500 RWE
TRANSGAS NET v km 8,924

III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Pro posouzení imisního stavu území po realizaci stavby „R 48 – MÚK Nošovice“ byla
zpracována rozptylová studie č.358/07/RS – E-expert, spol. s r.o (Posouzení vlivu výstavby
mimoúrovňové křižovatky „R 48 – MÚK NOŠOVICE“ na kvalitu ovzduší), 04/2007.
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí stavby a hodnotí vliv silniční dopravy po
realizaci uvedené stavby.
Výsledkem hodnocení rozptylové studie je možnost porovnání vlivu realizace záměru na
kvalitu ovzduší v lokalitě. Pro možnost tohoto porovnání je rozptylová studie vypočtena
variantně pro stávající stav, který představuje provoz vozidel po stávající rychlostní
komunikace R 48 bez realizace záměru a pro výhledový stav, který představuje situaci po
realizaci výstavby mimoúrovňové křižovatky a s ní související dílčí reorganizaci dopravy v
lokalitě.
Liniové zdroje
Liniovými zdroji se rozumí pohyb vozidel po rychlostní komunikaci R48 a ve výhledovém
stavu také po nově postaveném hodnoceném mimoúrovňovém křížení silnic, následné okružní
křižovatky a na ni napojených komunikací směrem k obcím Nošovice a do průmyslové zóny
Nošovice. Zpracovatel rozptylové studie zhodnotil vliv reorganizace dopravy po výstavbě této
mimoúrovňové křižovatky na kvalitu ovzduší v lokalitě.
Rozptylová studie je vypočtena pro stav, který reprezentuje pohyb vozidel po stávající
komunikaci R 48 v současném stavu (bez realizace mimoúrovňové křižovatky) a dále pak
studie hodnotí stav po výstavbě posuzované stavby.
Do rozptylové studie pak byla započtena špičková intenzita dopravy. Při stanovení této
špičkové intenzity se předpokládá, že daným úsekem komunikace projede za hodinu jedna
desetina všech vozidel, které projedou stejným úsekem za celý den (24 hodin).
Při výpočtu stávajícího stavu se přitom předpokládalo, že všechna vozidla projedou pouze
v přímém směru po rychlostní komunikaci R 48. Pro výhledový stav se pak uvažovalo
s rozdělením dopravy dle údajů uvedených na straně 24 tohoto oznámení.
Pro výpočet rozptylového modelu jsou vozidla členěna na osobní automobily (benzín a nafta),
lehké nákladní automobily (LNA) a těžké nákladní automobily (TNA). Při místním šetření
bylo zjištěno, že podíl TNA na celkové nákladní dopravě je přibližně 80%.
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Předmětná stavba přímo navazuje na v současné době dokončenou rychlostní silnici R 48,
která bude jedním z významných zdrojů emisí škodlivin v lokalitě. Na jihozápadním okraji
posuzované stavby navíc začíná průmyslová zóna Nošovice, která bude po uvedení do
provozu tvořit bezesporu další významný zdroj škodlivin. Dá se předpokládat, že vzhledem
k těmto zdrojům bude stavba mimoúrovňové křižovatky, kterou hodnotí tato rozptylová
studie, málo významným zdrojem emisí.
Po výstavbě hodnoceného mimoúrovňového křížení dojde v lokalitě k částečné reorganizaci
dopravy a některé úseky komunikací budou postaveny v blízkosti obydlených objektů
v lokalitě. To by mohlo způsobit lokální navýšení imisních koncentrací u trvale obydlených
objektů zejména na severní straně rychlostní komunikace R 48. Vybrané obydlené objekty,
kterých by se výstavba nových úseků komunikací mohla týkat v souvislosti s kvalitou ovzduší
jsou dále hodnoceny jako individuálně volené referenční body a je jim věnována zvýšená
pozornost.
Imisní charakteristika lokality
Posuzovaná stavba se nachází mezi obcemi Nošovice, Vojkovice a Dobratice
(Moravskoslezský kraj). Svou polohou spadá místo stavby pod působnost stavebního v obci
Dobrá. Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší na základě dat roku 2005, uveřejněného ve Věstníku MŽP 3/2007 byl na 100 %
území, které spadá do působnosti Stavebního úřadu v Dobré překračován imisní limit denních
koncentrací PM10, na 79,1% území byl překračován imisní limit pro roční průměrné
koncentrace PM10 a na 100% území byl překračován imisní limit pro benzo(a)pyren.
Pro možnost kvantifikovat změny kvality ovzduší po realizaci posuzované stavby, byl
proveden výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin pro stávající stav a stávající
intenzitu dopravy na rychlostní silnice R48. Takto vypočtené imisní koncentrace nazýváme
doplňkové imisní koncentrace a v dalších kapitolách jsou porovnány s hodnotami
předpokládaných imisních koncentrací po výstavbě mimoúrovňové křižovatky a zahájení
provozu po této křižovatce.

Imisní monitoring
Dále byly pro hodnocení imisního
pozadí použity údaje nejbližší
monitorovací stanice kvality ovzduší.
Jedná se o stanici provozovanou
Místo stavby
ČHMÚ s označením TFMIA (1067
dle ISKO) ve Frýdku-Místku.
Stanice má reprezentativní dosah 4
km, což sice plně nevyhovuje pro
použití dat zde naměřených pro
zájmovou lokalitu, nicméně bližší
monitorovací stanice se v lokalitě
nevyskytuje.Vzdálenost monitorovací
stanice od místa stavby je přibližně
7,5 km vzdušnou čarou.
TFMIA
Karta stanice a naměřená data jsou
uvedena v následujících tabulkách.
Informace o imisním pozadí z pohledu benzenu nejsou k dispozici.

Místo stavby
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Karta stanice imisního monitoringu ve Frýdku-Místku
Tabulka č.11
Základní údaje
Staré číslo ISKO:
Název stanice:
Obec:
Kraj:
Organizace:

1067
TFMIA, Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Moravskoslezský
ČHMÚ – pobočka Ostrava

Lokalizace
49° 40' 19,00 " sš ; 18° 21' 11,00 " vd
290 m
Doplňující údaje o stanici
rovina, velmi málo zvlněný terén
zelená plocha v intravilánu (park, lesopark)
okrskové měřítko (0,5 – 4 km)
stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území

Zeměpisné souřadnice:
Nadmořská výška
Terén:
Krajina:
Reprezentativnost:
Cíl stanice:

Naměřené hodnoty imisních koncentrací NO2 v roce 2005 na stanici TFMIA [µg/m3]
Tabulka č.12
Max.
Date

137,3
07.02.

Hodinové hodnoty
(LV=200, MT=50)
19MV
VOL
50%Kv
Date
VOM
98%Kv

110,0
09.02.

0
0

19,1
67,1

Denní hodnoty
Max.
Date

95%Kv

77,0
09.02.

Čtvrtletní hodnoty
50%Kv
98%Kv

44,0

20,6
52,0

X1q
C1q

X2q
C2q

X3q
C3q

28,9
90

18,6
86

16,3
92

X4q
C4q

Roční hodnoty
(LV=40, MT=10)
X
S
N
XG
SG
dv

28,2 23,0
91 20,7

11,42
1,57

359
4

Naměřené hodnoty imisních koncentrací PM10 v roce 2005 na stanici TFMIA [µg/m3]
Tabulka č.13
Hodinové hodnoty
Max.
Datum

410,0
06.02.

95%Kv

50%Kv

Max.

Denní hodnoty
(LV=50, MT=0)
36MV
VoL 50%Kv

99,9%Kv 98%Kv Datum Datum

135,0
367,0

34,0 256,4
92,2
199,0 06.02. 15.10.

VoM

98%Kv

122
122

37,8
168,1

Čtvrtletní hodnoty
X1q

X2q

X3q

X4q

C1q

C2q

C3q

C4q

57,1
90

35,3
90

35,9
92

66,4
92

Zkratky použité v imisních tabulkách
4MV, 19MV,
25MV, 36MV

4., 19., 25., 36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval

50%kv

50% kvantil

95%kv

95% kvantil

98%kv

98% kvantil

99.9%kv
C1q, C2q, C3q,
C4q
DAT.

99,9% kvantil

datum výskytu MAX.

dv

doba trvání nejdelšího souvislého výpadku

LV

limitní hodnota

počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí

MAX.

hodinové, 8hod. nebo denní maximum v roce

MT

mez tolerance pro rok 2004

N

počet měření v roce

Roční hodnoty
(LV=40, MT=0)
X
S
N
XG

SG

48,7 36,96
38,7 1,96

dv

364
1
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S

směrodatná odchylka

SG

standardní geometrická odchylka

TE

povolený počet překročení

VoL

počet překročení limitní hodnoty LV

VoM

počet překročení meze tolerance LV+MT

X
X1q, X2q, X3q,
X4q
XG

roční aritmetický průměr

Xm

měsíční aritmetický průměr

čtvrtletní aritmetický průměr
roční geometrický průměr

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

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

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

II. stabilní

III. izotermní

- 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.
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IV. normální

V. konvektivní

- 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.

Imisní limity pro znečišťující látky
Rozptylová studie je vypočtena pro koncentrace oxidu dusičitého NO2, suspendovaných
částic frakce PM10 a benzenu (BEN). Hodnoty imisních limitů pro všechny sledované látky
uváděné v následující tabulkách jsou převzaty z Nařízení vlády č.429/2005, kterým se stanoví
imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
Následující tabulky uvádí hodnoty těchto imisních limitů.
Imisní limity pro oxidy dusíku (NO2, NOx)
Tabulka č.14
Účel vyhlášení

Parametr/Doba
průměrování

Hodnota imisního
limitu

Mez tolerance
(2007)

Ochrana zdraví lidí

Aritmetický
průměr/1h

200 µg/m3 NO2,
nesmí být překročena
30 µg/m3
více než 18 krát za
kalendářní rok

1. 1. 2010

Ochrana zdraví lidí

Aritmetický
průměr/Kalendářní
rok

40 µg/m3 NO2

1. 1. 2010

6 µg/m3 NO2

Datum, do něhož musí být
limit splněn

Imisní limity pro suspendované částice (PM10)
Tabulka č.15
Účel vyhlášení

Parametr/Doba
průměrování

Hodnota imisního
limitu

Ochrana zdraví lidí

Aritmetický
průměr/24h

50 µg/m3 PM10,
nesmí být překročena
více než 35 krát za
kalendářní rok

Ochrana zdraví lidí

Aritmetický
průměr/Kalendářní
rok

40 µg/m3 PM10

Imisní limity pro benzen
Tabulka č.16
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí

Parametr/Doba
průměrování

Hodnota imisního
limitu

Mez tolerance
(2007)

Datum, do něhož musí
být limit splněn

Aritmetický průměr/
1rok

5 µg/m3

3 µg/m3

1. 1. 2010

Grafické znázornění větrné růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odborný odhad stabilitní větrné růžice pro zájmovou
lokalitu, který vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha - útvar ochrany čistoty
ovzduší - oddělení modelování a expertiz.
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Grafické znázornění celkové větrné růžice

Tabulka č.17
m.s-1
1,7
5,0
11,0
Součet

N
4,79
9,19

NE

E

SE

S

6,35
7,29

2,58
0,52

2,1
0,5

5,34
6,74

0,48

0,45

0,03

0,03

14,46

14,09

3,13

2,63

SW

W

NW

Calm

Součet

7,68
20,99

3,11
4,18

1,87
2,15

6,44
0

40,26
51,56

1,52

4,77

0,67

0,23

0

8,18

13,6

33,44

7,96

4,25

6,44

100/100

Z výše uvedené tabulky lze odvodit, že nejčastěji v roce se vyskytuje jihozápadní směr
proudění větrů a to ve 33,44 % roku tj. 122 dní ročně.
Rychlosti proudění větrů se nejčastěji pohybuje v rozmezí rychlostí 2,5 m/s až 7 m/s.
Z podrobné stabilitní růžice lze dále odvodit, že nejčastěji se vyskytující stabilitní vrstvou
atmosféry je IV. třída stability (izotermní) s četností 37,1% což je přibližně 135 dnů v roce.
Tato třída stability je charakteristická indiferentním teplotním zvrstvení, což je běžný případ
dobrých rozptylových podmínek.
Z hlediska rozptylu škodlivin je nejméně příznivá I. třída stability atmosféry charakterizovaná
častou tvorbou inverzních stavů. I. třída stability se v posuzované oblasti vyskytuje průměrně
21 dnů ročně.
Referenční body
Pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin zpracovatel rozptylové studie zvolil
celkem 779 referenčních bodů umístěných v pravidelné pravoúhlé síti na ploše 900 x 1 000 m,
ve kterých je proveden výpočet doplňkové imisní zátěže sledovaných látek vznikajících z
dříve uvedených zdrojů emisí. Síť referenčních bodů je volena tak, aby charakterizovala
přízemní koncentrace u trvale obydlených objektů v posuzované lokalitě zejména kolem
posuzované komunikace.
Vzhledem k poloze rychlostní komunikace R48 má krok výše popsané sítě v myšleném
západovýchodním směru velikost 50 metrů a v severojižním směru velikost 25 metrů. Menší
krok v severojižním směru umožňuje přesnější výpočet imisní zátěže kolem rychlostní
komunikace R48. Rozdělení a velikost kroků v pravoúhlé síti nejlépe vystihuje obrázek
s lokalizací referenčních bodů (obrázek 14).
Takto vytvořená síť byla doplněna o 8 individuálně určených referenčních bodů (dále jen
IRB) v předpokládaných problémových místech. Podrobné umístění individuálních
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referenčních bodů i jejich lokalizace je zřejmá z následující mapy, grafické znázornění je
zřejmé z kompletní Rozptylové studie, která je uvedena v části F.Doplňující údaje.
Lokalizace referenčních bodů

IRB6
IRB7

IRB8

IRB3
IRB4

IRB2

Mimoúrovňová křižovatka
IRB5

IRB1

Průmyslová zóna
Nošovice

Referenční body umístěné v pravoúhlé souřadnicové síti
Individuálně volené referenční body

Vzhledem k poloze rychlostní komunikace R48 má krok výše popsané sítě v myšleném
západovýchodním směru velikost 50 metrů a v severojižním směru velikost 25 metrů. Menší
krok v severojižním směru umožňuje přesnější výpočet imisní zátěže kolem rychlostní
komunikace R48. Rozdělení a velikost kroků v pravoúhlé síti nejlépe vystihuje obrázek
s lokalizací referenčních bodů (obrázek na této straně).
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Takto vytvořená síť byla doplněna o 8 individuálně určených referenčních bodů (dále jen
IRB) v předpokládaných problémových místech. Podrobné umístění individuálních
referenčních bodů i jejich lokalizace je zřejmá z následující mapy, grafické znázornění je
zřejmé z kompletní Rozptylové studie, která je uvedena v části F.Doplňující údaje.
Výsledkem výpočtu matematického modelu je soubor hodnot doplňkové imisní zátěže
referenčních bodů způsobený provozem výše popsaných liniových zdrojů emisí škodlivin. Je
prováděno srovnání stávajícího stavu, který představuje provoz po stávající komunikaci R48
bez výstavby mimoúrovňové křižovatky a výhledového stavu, který reprezentuje stav po
výstavbě a otevření mimoúrovňové křižovatky. Výstavba posuzované křižovatky způsobí
dílčí reorganizaci dopravy v lokalitě a přesun části dopravy blíže k obydleným stavbám.
V následujících tabulkách je rovněž uvedena hodnota imisního pozadí měřeného na stanici
imisního monitoringu. Doplňkové imisní koncentrace nepodávají představu o celkové hladině
imisních koncentrací. Jedná se vždy o velikost podílu na celkovém imisním pozadí, které
bude v příslušném roce měřeno na stanici imisního monitoringu. Posuzovat absolutní čísla
nemá praktický význam, jedná se o posouzení změny, která nastane v lokalitě tím, že bude
realizována výstavba mimoúrovňové křižovatky. Pro posouzení této změny jsou doplňkové
imisní koncentrace ideální veličinou.
Tabulky obsahují název referenčního bodu, hodnotu maximální krátkodobé doplňkové imisní
koncentrace sledovaných veličin nebo hodnotu maximální denní doplňkové koncentrace
sledovaných veličin nebo hodnotu průměrné roční doplňkové imisní koncentrace sledovaných
veličin, případně kombinaci těchto hodnot v rozsahu platných imisních limitů.
Výsledky
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpočtu celkové doplňkové imisní zátěže
způsobené vlivem sledovaných látek v individuálně volených referenčních bodech mimo
pravidelnou síť bodů. Jedná se o doplňkové imisní koncentrace ve stávajícím a výhledovém
stavu. Srovnání obou stavů pak vystihuje dopad posuzované akce na kvalitu ovzduší
v lokalitě.
Dále jsou pak v tabulkách uvedeny hodnoty měřeného imisního pozadí na stanicích imisního
monitoringu (je-li měřeno) a hodnota imisního limitu.
Vypočtené doplňkové imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO2)
Tabulka č.18
Maximální hodinové koncentrace
Označení ref.
Bodu

0

Stávající stav

Průměrné roční koncentrace

Výhledový
Stávající stav
stav

1

Výhledový
stav

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

IRB 1

0,797

0,880

0,0531

0,0594

IRB 2

0,764

0,878

0,0483

0,0530

IRB 3

0,793

0,937

0,0456

0,0489

IRB 4

0,915

1,027

0,0479

0,0496

IRB 5

1,768

1,703

0,0721

0,0707

IRB 6

0,605

0,727

0,0326

0,0344

IRB 7

0,802

0,942

0,0342

0,0351

IRB 8

0,647

0,754

0,0365

0,0385

Imisní pozadí

137,3

23,0

Imisní limit

200

40

32

Vypočtené doplňkové imisní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
Tabulka č.19
Maximální denní koncentrace
Označení ref. Bodu

Průměrné roční koncentrace

Stávající stav

Výhledový stav

Stávající stav

Výhledový stav

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

IRB 1

1,389

4,871

0,1118

0,2961

IRB 2

1,325

4,858

0,1000

0,2479

IRB 3

1,340

5,336

0,0936

0,2110

IRB 4

1,547

5,815

0,0998

0,1956

IRB 5

3,225

5,799

0,1607

0,2332

IRB 6

1,043

3,743

0,0634

0,1388

IRB 7

1,303

4,891

0,0682

0,1280

IRB 8

1,073

3,575

0,0713

0,1585

Imisní pozadí

256,4

48,7

Imisní limit

50

40

Vypočtené doplňkové imisní koncentrace benzenu (BEN)
Tabulka č.20

Označení ref.
Bodu

Průměrné roční koncentrace
Stávající stav
Výhledový stav
µg/m3

µg/m3

IRB 1

0,0028

0,0033

IRB 2

0,0025

0,0029

IRB 3

0,0024

0,0026

IRB 4

0,0025

0,0027

IRB 5

0,0040

0,0041

IRB 6

0,0016

0,0018

IRB 7

0,0017

0,0018

IRB 8

0,0018

Imisní limit

0,0020
5

Z hodnot vypočtených v pravidelné souřadné síti referenčních bodů byly vykresleny
koncentrační izolinie pro tyto látky:
•
Izolinie maximálních krátkodobých doplňkových koncentrací NO2
•
Izolinie průměrných ročních doplňkových koncentrací NO2
•
Izolinie maximálních denních doplňkových koncentrací PM10
•
Izolinie průměrných ročních doplňkových koncentrací PM10
•
Izolinie průměrných ročních doplňkových koncentrací BEN
Grafická část je uvedena v Rozptylové studii uvedené v části F.Doplňující údaje.
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Posouzení imisní zátěže podle sledovaných látek
V následujících tabulkách je provedeno srovnání nejvyšších vypočtených hodnot doplňkové
imisní zátěže způsobené provozem posuzovaných zdrojů s imisními limity a měřeným
imisním pozadím.
Z dat monitorovací stanice kvality ovzduší TFMIA byly převzaty tyto hodnoty:
•
NO2 maximální krátkodobá koncentrace
•
NO2 průměrná roční koncentrace
•
PM10 maximální denní koncentrace
•
PM10 průměrná roční koncentrace
Pro hodnocení příspěvku vlivu mimoúrovňové křižovatky k celkovému imisnímu pozadí po
jejím uvedení do provozu v budoucnu není dostatek údajů (údaje o imisním pozadí
v následujících letech nejsou logicky k dispozici). Proto je pro účely porovnání považováno
pozadí naměřené v roce 2005 za konstantní.
Oxid dusičitý
Podle imisního monitoringu ČHMÚ nejsou v posuzované lokalitě překračovány hodinové ani
roční limity pro koncentrace NO2. Měřené hodnoty imisního pozadí jsou v úrovni 68,7%
imisního limitu pro hodinové koncentrace, resp. 57,5% imisního limitu pro roční koncentrace.
Hodnocení maximálních krátkodobých doplňkových imisních koncentrací oxidu dusičitého
uvádí následující tabulka pro IRB. V tabulce je uvedena doplňková imisní koncentrace ve
všech IRB ve stávajícím stavu (sloupec 1) a očekávaná doplňková imisní zátěž v IRB ve
výhledovém stavu (sloupec 2) .
Dále pak uvádí tabulka odhad poměrného navýšení imisního pozadí ve výhledovém stavu
(sloupec 3). Poslední dva sloupce tabulky pak uvádí podíly stávajícího (sloupec 4) a
výhledového stavu (sloupec 5) na imisním limitu.
Hodnocení maximálních krátkodobých imisních koncentrací oxidu dusičitého
Tabulka č.21
Označení
Ref. bodu
IRB1
IRB2
IRB3
IRB4
IRB5
IRB6
IRB7
IRB8
Sloupec 1:
Sloupec 2:
Sloupec 3:
Sloupec 4:
Sloupec 5:

1
[µ
µg/m3]

2
[µ
µg/m3]

3
%

4
%

5
%

0,797
0,764
0,793
0,915
1,768
0,605
0,802
0,647

0,880
0,878
0,937
1,027
1,703
0,727
0,942
0,754

0,06
0,08
0,10
0,08
-0,05
0,09
0,10
0,08

0,40
0,38
0,40
0,46
0,88
0,30
0,40
0,32

0,44
0,44
0,47
0,51
0,85
0,36
0,47
0,38

doplňková imisní koncentrace ve stávajícím stavu
doplňková imisní koncentrace ve výhledovém stavu
poměrné navýšení celkového imisního pozadí způsobené vlivem výstavby areálu
podíl vypočtené doplňkové imisní konc. ve stávajícím stavu na imisním limitu
podíl vypočtené doplňkové imisní konc. ve výhledovém stavu na imisním limitu

Průměrné roční koncentrace
Hodnocení těchto koncentrací je provedeno stejně jako koncentrací maximálních
krátkodobých tabulkovým způsobem.
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Hodnocení průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého
Tabulka č.22
Označení
Ref. bodu

IRB1
IRB2
IRB3
IRB4
IRB5
IRB6
IRB7
IRB8

1
[µ
µg/m3]

2
[µ
µg/m3]

3
%

4
%

5
%

0,0531
0,0483
0,0456
0,0479
0,0721
0,0326
0,0342
0,0365

0,0594
0,0530
0,0489
0,0496
0,0707
0,0344
0,0351
0,0385

0,03
0,02
0,01
0,01
-0,01
0,01
0,00
0,01

0,13
0,12
0,11
0,12
0,18
0,08
0,09
0,09

0,15
0,13
0,12
0,12
0,18
0,09
0,09
0,10

Z celkového pohledu pro hodnocení imisní zátěže oxidem dusičitým a vlivu výstavby
mimoúrovňové křižovatky na imisní zátěž z pohledu této látky se dá konstatovat, že dojde
k navýšení imisních koncentrací v blízkosti křižovatky, ovšem velikost tohoto navýšení
nebude významná. V IRB 5 dokonce dochází ke snížení imisní zátěže. Bod IRB 5 leží ze
všech IRB nejblíže rychlostní komunikaci R48. V případě kratších vzdáleností mezi zdrojem
a recipientem nedochází k úplné konverzi NOx na NO2, protože ne všechny oxidy dusíku se
stihnou přetvořit na oxid dusičitý. Z důvodu blízkosti odbočovacích pruhů, které ve stávajícím
stavu absentují tak dochází k výslednému snížení imisní zátěže v IRB 5. Hodnoty všech
vypočtených doplňkových koncentrací v IRB se pohybují pod 0,9% imisního limitu.
Z pohledu absolutních koncentrací nebude změna v imisní zátěži oxidem dusičitým prakticky
postižitelná. Výstavba mimoúrovňové křižovatky a reorganizace dopravy v lokalitě nebude
významným zdrojem z pohledu imisní zátěže oxidem dusičitým.
Suspendované částice frakce PM10
Na stanici imisního monitoringu TFMIA se provádí měření denních i ročních koncentrací
PM10. Naměřená data spolu se zákonnými imisními limity jsou uvedeny vždy v příslušném
grafu. Měřená maximální denní imisní koncentrace PM10 je 256,4µg/m3, zatímco imisní limit
je 50µ g/m3. 36MV (36. nejvyšší naměřená hodnota) je 92,2µg/m3. Měřená průměrná roční
koncentrace na stanici TFMIA je 48,7µg/m3, zatímco imisní limit je 40µ g/m3. Na základě
těchto údajů lze říci, že podle imisního monitoringu ČHMÚ jsou v zájmovém území
překračovány imisní limity pro maximální denní imisní koncentrace a pro průměrné roční
imisní koncentrace PM10.
Zde je potřeba zdůraznit, že monitorovací stanice se nachází ve městě Frýdek-Místek.
Naměřené koncentrace pravděpodobně budou více odpovídat skutečným koncentracím ve
městě. Na jeho okraji a mimo město se pak dají očekávat o něco nižší imisní koncentrace
PM10. Z pohledu hodnocení ovšem naměřené koncentrace na stanici TFMIA zůstávají
jedinými možnými použitelnými hodnotami pro srovnání s imisním pozadím.
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Maximální denní koncentrace
Hodnocení maximálních denních imisních koncentrací suspendovaných částic PM10
Tabulka č.23
Označení
Ref. bodu

IRB1
IRB2
IRB3
IRB4
IRB5
IRB6
IRB7
IRB8

1
[µ
µg/m3]

2
[µ
µg/m3]

3
%

4
%

5
%

1,389
1,325
1,340
1,547
3,225
1,043
1,303
1,073

4,871
4,858
5,336
5,815
5,799
3,743
4,891
3,575

1,36
1,38
1,56
1,66
1,00
1,05
1,40
0,98

2,78
2,65
2,68
3,09
6,45
2,09
2,61
2,15

9,74
9,72
10,67
11,63
11,60
7,49
9,78
7,15

Vypočtené koncentrace ve výhledovém stavu a výsledné navýšení se může jevit jako relativně
vysoké, protože do výpočtu rozptylového modelu vstupovaly nejhorší možné rozptylové
podmínky a špičkový provoz po sledovaných komunikacích v kombinaci s maximální
možnou sekundární prašností (sucho). Ve skutečnosti k tomuto jevu bude docházet velmi
zřídka a imisní koncentrace budou pravděpodobně výrazně nižší. Toto navýšení zřejmě
způsobuje to, že některé úseky budoucí mimoúrovňové křižovatky vedou k obydleným
objektům (IRB) blíže, než stávající rychlostní komunikace R 48. Vzdálenost zdroje a
receptoru (referenčního bodu) je přitom z pohledu pevných emisí a imisí zásadní veličinou.
Rozptylový model umožňuje výpočet doby překročení předem zadané hodnoty imisní
koncentrace. Tento postup byl při výpočtu aplikován a výsledkem je následující tabulka doby
překročení mezních zvolených hodnot imisních koncentrací (6,5,4 µg/m3), které budou
způsobeny provozem liniových zdrojů ve výhledovém stavu.
Doby překročení mezních imisních koncentrací
Tabulka č.24
Označení
ref. bodu
IRB1
IRB2
IRB3
IRB4
IRB5
IRB6
IRB7
IRB8
MDK

Třída
Rychlost
Četnost překročení mezních hodnot
stability
větru
MDK > 5
MDK > 4
MDK > 3
m/s
hod./rok
hod./rok
hod./rok
1
1,7
0
25
167
1
1,7
0
10
107
1
1,7
3
14
79
1
1,7
6
26
90
1
1,7
19
63
131
1
1,7
0
0
8
1
1,7
0
6
33
1
1,7
0
0
12
Maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10

Podle výpočtu rozptylového modelu bude docházet k překročení hodnoty 5 µg/m3 jen velmi
zřídka a to nejvíce v IRB5, kde k překročení této hodnoty dojde po dobu 19 hodin za rok.
K překročení hodnoty 4 µg/m3 bude docházet nejvíce v IRB5 a to po dobu 63 hodin za rok.
K překročení hodnoty 3 µg/m3 bude docházet například v IRB1 po dobu 167 hodin za rok,
v IRB2 po dobu 107 hodin za rok, v IRB3 po dobu 79 hodin za rok atd.
Průměrné roční koncentrace
Hodnocení těchto koncentrací je provedeno stejně jako koncentrací maximálních denních
tabulkovým způsobem.
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Hodnocení průměrných ročních imisních koncentrací suspendovaných částic PM10
Tabulka č.25
Označení
Ref. bodu

IRB1
IRB2
IRB3
IRB4
IRB5
IRB6
IRB7
IRB8

1
[µ
µg/m3]

2
[µ
µg/m3]

3
%

4
%

5
%

0,1118
0,1000
0,0936
0,0998
0,1607
0,0634
0,0682
0,0713

0,2961
0,2479
0,2110
0,1956
0,2332
0,1388
0,1280
0,1585

0,38
0,30
0,24
0,20
0,15
0,15
0,12
0,18

0,28
0,25
0,23
0,25
0,40
0,16
0,17
0,18

0,74
0,62
0,53
0,49
0,58
0,35
0,32
0,40

Z pohledu hodnocení imisní zátěže vlivem suspendovaných částic frakce PM10, resp. vlivu
mimoúrovňové křižovatky na imisní zátěž z pohledu této látky se dá konstatovat, že po
uvedení do provozu dojde k navýšení imisních koncentrací zejména v prostoru, kde jsou
umístěny IRB. To je způsobeno tím, že část komunikací souvisejících s výstavbou MÚK je
navržena poměrně blízko obydlených objektů. Velikost tohoto navýšení není ovšem
zásadního charakteru a četnost výskytu vypočtených doplňkových koncentrací ve
výhledovém stavu je velmi nízká.
Průměrné roční koncentrace napovídají tomu, že výsledný vliv stavby nebude tak vysoký, jak
by se mohlo zdát při pohledu na vypočtené denní koncentrace. Z pohledu absolutních
koncentrací budou změny které vyvolá výstavba mimoúrovňové křižovatky prakticky
zanedbatelné. Stavba nebude významná z pohledu imisní zátěže vlivem suspendovaných
částic frakce PM10.
Benzen
Měření koncentrací benzenu není předmětem imisního monitoringu žádné ze stanic
v blízkosti zájmové lokality. Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat roku 2005, uveřejněného ve Věstníku MŽP 3/2007
není v zájmové lokalitě překračován imisní limit pro benzen.
Vzhledem k výše uvedeným faktům zůstává jedinou veličinou, se kterou se dají vypočtené
hodnoty doplňkových imisních koncentrací porovnávat, imisní limit.
Průměrné roční koncentrace
Tabulka č.26
Označení
Ref. Bodu
IRB1
IRB2
IRB3
IRB4
IRB5
IRB6
IRB7
IRB8

1
[µ
µg/m3]

2
[µ
µg/m3]

0,0028
0,0025
0,0024
0,0025
0,0040
0,0016
0,0017
0,0018

0,0033
0,0029
0,0026
0,0027
0,0041
0,0018
0,0018
0,0020

3
%

4
%

5
%

Nehodnoceno,
protože nejsou
k dispozici
údaje o
imisním pozadí

0,06
0,05
0,05
0,05
0,08
0,03
0,03
0,04

0,07
0,06
0,05
0,05
0,08
0,04
0,04
0,04

Z pohledu hodnocení imisní zátěže vlivem benzenu, resp. vlivu výstavby MÚK na imisní
zátěž z pohledu této látky se dá konstatovat, že po její výstavbě dojde k mírnému navýšení
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imisních koncentrací v lokalitě, nicméně velikost tohoto navýšení nebude zásadního
charakteru. Z pohledu absolutních koncentrací budou změny prakticky nepostižitelné. Stavba
nebude významná z pohledu imisní zátěže vlivem benzenu.
V závěrečném hodnocení zpracovatel rozptylové studie uvádí:
Navržená výstavba mimoúrovňové křižovatky nezpůsobí výrazné změny z pohledu imisní
zátěže vlivem sledovaných látek. Z pohledu oxidu dusičitého a benzenu se jedná pouze o
nepatrné příspěvky ke stávajícímu imisnímu pozadí, které budou vzhledem k imisnímu limitu
prakticky zanedbatelné.
Z pohledu suspendovaných částic frakce PM10 se pak mohou jevit hodnoty vypočtených
doplňkových koncentrací relativně vysoké (zejména maximální denní koncentrace ve
výhledovém stavu). To je způsobeno především modelováním sekundární prašnosti a jejím
zahrnutím do výpočtu. Sekundární prašnost tvoří cca 80% celkové prašnosti a byla počítána
v maximální možné míře. V průběhu roku bude takových dnů (suchých a prašných) jen
omezené množství a stejně tak omezeně se bude vyskytovat tato maximální sekundární
prašnost (viz. Tabulka 16).
Stavba nebude z pohledu sledovaných látek a kvality ovzduší v lokalitě významná a
nezpůsobí výrazné změny v imisní zátěži lokality. Dominantním liniovým zdrojem emisí
v lokalitě je samotná rychlostní komunikace R48.
Vybudováním nového napojení na rychlostní komunikaci bude převedena část dopravy
směřující nyní po staré komunikaci E 462 do obce Vojkovice a dále. Dá se předpokládat, že
některá vozidla využijí nové napojení pomocí posuzované MÚK a nebudou tak zatěžovat
svým průjezdem obci Vojkovice a postupně další obce na komunikaci E 462. ..
Porovnáním dříve uvedených hodnot vypočtených doplňkových imisních koncentrací
s imisními limity lze předpokládat, že doplňková imisní zátěž trvale obydlených oblastí
posuzované lokality vyvolaná vlivem výstavby mimoúrovňové křižovatky nezpůsobí
překročení imisních limitů pro sledované látky. Výjimku mohou tvořit suspendované částice
frakce PM10, kde jsou ovšem imisní limity překročeny již v současné době a příspěvek
nového zdroje je minimální.
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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 jednotlivých větví mimoúrovňové křižovatky bude provedeno pomocí příčného
sklonu vozovky do monolitických odvodňovacích žlábků u krajnice. Ve žlábku jsou
rozmístěny silniční vpustě, jejichž připojovací potrubí jsou vyústěny na skluzy ve svazích
násypů nebo šachet na dešťové kanalizaci DN 300 a následně do silničních příkopů.
Odbočovací pruh do průmyslové zóny ze směru od Frýdku – Místku bude odvodněn příčným
sklonem do štěrbinového žlábku v krajnici. Připojovací potrubí vpustí štěrbinového žlábku
budou zaústěny do silničního příkopu.
Silniční příkopy budou ukončeny vyústními objekty v břehu přivaděče Morávka – Žermanice.
Silniční příkop u výhledové okružní křižovatky Průmyslové zóny Nošovice je ukončen
lapačem splavenin a dešťové vody jsou odváděny potrubím DN 300 do vyústního objektu
v břehu převaděče Morávka – Žermanice.
Šachty v trase kanalizace jsou navržené betonové prefabrikované, zakryté poklopem D 400.
Uliční vpusti jsou navrženy betonové prefabrikované s kalovým prostorem a přípojovacím
potrubím DN 200 PVC, kryté litinovou mříží D 400.
V rámci výstavby MÚK PZ Nošovice dojde k přemístění stávajícího ocelového odlučovače
ropných látek (Techneau DHCB025AA s obtokem). Výtok z odlučovače bude ukončen
v silničním příkopu.
Celková délka navržené komunikace DN 300 je cca 350,0 m.
počet šachet:
15 ks
počet vpustí:
25 ks
počet lapačů splavenin:
1 ks

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).
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Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.27
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.
Odpad z provozu
Tabulka č.28
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,
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-

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 (stejně jako u R 48).
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.

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

úniky látek
selháním lidského faktoru

Úniky látek
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků.
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků,
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být
v co nejkratším časovém horizontu sanována.
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu.
Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména
s dopravními nehodami.
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.
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5. Hluk
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
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.29
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.

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:
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Tabulka č.30
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 hl.pozem. 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
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.
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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.
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
překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení
použít protihlukové odclonění.Taková potřeba odlonění se nepředpokládá.
Hluk v době provozu
Pro stanovení stavu akustické situace v zájmovém území byl proveden výpočet pomocí
výpočetního programu SoundPlan verze 4.0 firmy Braunstein a Bernd. Tento softwarový
produkt představuje rozsáhlý modulový výpočetní systém umožňující stanovit očekávané
akustické pole vybuzené liniovými zdroji, a to ve výpočtových situacích modelujících reálný
terén včetně zástavby a porostu. Výpočtová situace je zadávána z digitálních map terénu.
Rozsáhlá grafická podpora umožňuje prezentovat výsledky v přehledné formě.
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Součástí produktu jsou i pomocné bloky pro optimalizaci akustických bariér. Stanovení
hladiny hluku v imisním výpočtovém bodě je založeno na metodě akustického paprsku, která
umožňuje zahrnout fyzikální jevy jako jsou odrazy od překážek, stínění těmito překážkami aj.
Výpočet akustické situace byl proveden pro časové období roku 2020 bez protihlukových stěn
pro denní a noční dobu. Těmito výpočty se prokázalo, že část venkovních chráněných
prostorů včetně ploch určených územními plány dotčených obcí pro obytnou zástavbu
(ochrana těchto ploch vychází z požadavku Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě) by za této situace byla po realizaci stavby zasažena nadlimitními
hodnotami hluku ze silniční dopravy. Proto byly dále provedeny výpočty pro denní a noční
dobu s účinnými protihlukovými stěnami s optimalizovanými rozměry.
Účinnost protihlukových stěn včetně jejich polohy a rozměrů je patrná z hlukových map s
barevným vyznačením izofon (grafické přílohy Hlukové studie uvedené v pčásti F.Doplňující
údaje). Grafické přílohy – hlukové mapy dokumentují akustickou situaci v území v denní a
noční době bez protihlukových stěn, akustickou situaci v území v denní a noční době
s protihlukovými stěnami na ochranu všech chráněných venkovních prostorů včetně domu č.
p. 62 a akustickou situaci v území v denní a noční době s protihlukovými stěnami na ochranu
všech chráněných venkovních prostorů mimo dům č.p. 62 (demolice).
Přehled navržených protihlukových stěn:
a) pro akustickou situaci v území s protihlukovými stěnami na ochranu všech chráněných venkovních
prostorů včetně domu č.p. 62:
Protihluková stěna 1 – stěna zvukově odrazivá:
celková délka
64 m
výška
6m
Stěna chrání chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby č.p. 113.
Protihluková stěna 2 – stěna zvukově odrazivá:
celková délka
368 m
výška
6m
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb, zejména č.p. 113, 94
a další vzdálenější chráněné prostory včetně plochy určené územním plánem obce Nošovice pro obytnou
zástavbu.
Protihluková stěna 3 – stěna zvukově odrazivá:
celková délka
380 m
výška
2 , 2.5 a 3 m v úsecích 180, 114 a 86 m
Stěna chrání chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, zejména rodinný dům č.p. 157,
dům bez č.p., dům č.p. 51 a 52 včetně plochy určené územním plánem obce Nošovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 4 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
312 m
výška
4m
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb, zejména dům č.p.
53, 156, 72, 9 a další včetně plochy určené územním plánem obce Vojkovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 5 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
148 m
výška
4m
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb, zejména dům č.p.
53, 156, 72, 9 a další včetně plochy určené územním plánem obce Vojkovice pro obytnou zástavbu.

45
Protihluková stěna 6 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
116 m
výška
4 a 6 m v úsecích 84 a 32 m
Stěna chrání chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb domu č.p. 62.
Protihluková stěna 7 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
272 m
výška
4m
Stěna chrání chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb domu č.p. 62, 144, 71, 180 a dům
bez č.p. včetně plochy určené územním plánem obce Nošovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 8 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
152 m
výška
4m
Stěna chrání chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb domu č.p. 180 a dům bez č.p.
včetně plochy určené územním plánem obce Nošovice pro obytnou zástavbu.

b) pro akustickou situaci v území s protihlukovými stěnami na ochranu všech chráněných venkovních
prostorů mimo dům č.p. 62, který je za této situace odkoupen a demolován (hluková mapa uvedena
v Hlukové studii, která je v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje):
Protihluková stěna 1 – stěna zvukově odrazivá:
celková délka
64 m
výška
6m
Stěna chrání chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby č.p. 113.
Protihluková stěna 2 – stěna zvukově odrazivá:
celková délka
368 m
výška
6m
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb, zejména č.p. 113, 94
a další vzdálenější chráněné prostory včetně plochy určené územním plánem obce Nošovice pro obytnou
zástavbu.
Protihluková stěna 3 – stěna zvukově odrazivá:
celková délka
380 m
výška
2 , 2.5 a 3 m v úsecích 180, 114 a 86 m
Stěna chrání chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, zejména rodinný dům č.p. 157,
dům bez č.p., dům č.p. 51 a 52 včetně plochy určené územním plánem obce Nošovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 4 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
312 m
výška
4m
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb, zejména dům č.p.
53, 156, 72, 9 a další včetně plochy určené územním plánem obce Vojkovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 5 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
148 m
výška
4m
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb, zejména dům č.p.
53, 156, 72, 9 a další včetně plochy určené územním plánem obce Vojkovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 6 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
132 m
výška
4m
Stěna chrání chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor domu č.p. 71, 180 a domu bez č.p. včetně
plochy určené územním plánem obce Nošovice pro obytnou zástavbu.
Protihluková stěna 7 – stěna zvukově pohltivá:
celková délka
152 m
výška
4m
Stěna chrání řadu chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb, zejména č.p. 180 a
dům bez č.p. včetně plochy určené územním plánem obce Nošovice pro obytnou zástavbu.
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Přehled úrovní ekvivalentní hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech blízkých
posuzované stavbě
Jedná se o místa označená v hlukových mapách této hlukové studie (přílohy C.2.2 – C.2.7)
jako referenční bod (zelená hvězdička) na hranici chráněného venkovního prostoru nebo
chráněného venkovního prostoru stavby ve výšce 3 a 6 m nad terénem. Chráněné venkovní
prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní se v okolí stavby nenalézají.
Tabulka č.31
Situace bez
protihlukových stěn
Označení
referenčního
bodu

Výška
nad
terénem

Denní
doba (dB)

Limit
60 dB
3m
62,2
RB 1 - dům č.p. 113
6m
62,6
3m
62,7
RB 2 - dům č.p. 94
6m
62,8
3m
56,1
RB 3 - dům č.p. 157
6m
56,4
3m
55,5
RB 4 - dům bez č.p.
6m
55,5
3m
55,2
RB 5 – dům č.p. 52
6m
55,7
3m
54,3
RB 6 - dům č.p. 51
6m
55,5
3m
55,8
RB 7 - dům č.p. 9
6m
56,4
3m
65,3
RB 8 - dům č.p. 62
6m
65,8
3m
54,3
*RB 9 - dům č.p. 144
6m
54,5
3m
57,1
*RB 10 - dům č.p. 180
6m
57,2
3m
55,6
*RB 11 – dům bez č.p.
6m
55,9
3m
58,1
RB 12 – plocha pro
obytnou zástavbu
6m
58,3
3m
55,5
RB 13 – plocha pro
obytnou zástavbu
6m
57,7
3m
59,0
RB 14 - plocha pro
obytnou zástavbu
6m
59,3
3m
56,6
RB 15 - plocha pro
obytnou zástavbu
6m
56,8
* současně plocha pro obytnou zástavbu

Noční
doba
(dB)
Limit
50 dB
57,5
57,9
57,9
58,0
51,7
52,0
51,2
51,2
51,0
51,5
50,3
51,5
51,3
51,9
60,7
61,2
49,7
49,9
52,5
52,6
51,0
51,4
53,6
53,9
52,2
54,6
54,5
54,8
52,1
52,3

Situace
s protihlukovými
stěnami
(s domem č.p. 62)
Denní
Noční
doba
doba
(dB)
(dB)
Limit
Limit
60 dB
50 dB
53,3
48,7
54,5
49,9
52,0
47,7
52,8
48,5
50,6
46,5
51,4
47,3
50,1
45,9
51,1
46,9
50,2
46,0
51,2
47,0
50,3
46,0
50,6
46,3
52,1
47,7
53,3
48,9
55,5
50,9
56,3
51,7
50,7
46,2
50,9
46,4
52,6
48,2
52,9
48,5
51,6
47,2
52,4
49,0
50,2
46,5
51,4
47,5
49,8
45,2
51,3
47,5
54,2
49,6
54,9
50,4
53,3
49,0
53,6
49,2

Situace
s protihlukovými
stěnami
(bez domu č.p. 62)
Denní
Noční
doba
doba
(dB)
(dB)
Limit
Limit
60 dB
50 dB
53,3
48,7
54,5
49,9
52,0
47,7
52,8
48,5
50,6
46,5
51,4
47,3
50,1
45,9
51,1
46,9
50,2
46,0
51,2
47,0
50,3
46,0
50,6
46,3
52,1
47,7
53,3
48,9
53,2
48,7
53,4
48,9
53,4
49,0
53,7
49,2
52,0
47,6
52,7
48,3
50,2
46,5
51,4
47,6
49,8
45,2
51,3
47,5
54,2
49,6
54,5
49,9
53,3
49,0
53,5
49,2
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Provedený výpočet akustické situace pro rok 2020 prokázal, že realizací záměru bude bez
protihlukových opatření ovlivněno nad platné hygienické limity 11 nejbližších chráněných
venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb.
Realizací sedmi protihlukových stěn celkové délky 1 812 m, výškách 2,0 až 6,0 m a celkové
ploše 7 559 m2 dojde k ochránění všech chráněných venkovních prostorů v území mimo dům
č.p. 62, u něhož nebude splněn hygienický limit hluku pro noční dobu (50 dB).
Pro ochranu domu č.p. 62 před hlukem z dopravy by tak bylo potřeba postavit 1 088 m2
protihlukových stěn s jistotou ochrany pouze v denní době. Dům č.p. 62 bude proto vykoupen
a demolován.
Následně je třeba pro ochranu všech ostatních chráněných venkovních prostorů v území
(včetně ploch určených územními plány dotčených obcí pro obytnou zástavbu) pod platné
hygienické limity hluku realizovat protihlukové stěny o celkové délce 1 556 m, výškách 2,0
až 6,0 m a celkové ploše 6 471 m2. Jejich poloha a rozměry jsou zřejmé z hlukových map
uvedených v části F.Doplňující údaje.
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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 MÚK Nošovice je situováno severovýchodně od
připravované průmyslové zóny Nošovice. Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku na nově
realizované R48. Záměrem investora je realizace stavby „R48 – MÚK Nošovice“, která
zabezpečí bezkolizní a kapacitní napojení silnice III.třídy (zejména ve směru Nižní Lhoty a
Vyšní Lhoty) na R48 a tím i možnost napojení průmyslové zóny Nošovice z tohoto směru.
Původní napojení průmyslové zóny na silniční síť – vnější komunikační systém z křižovatky
Dobrá (přeložka silnice III/4774 v rámci stavby Dobrá – obchvat) a z druhého směru přímo na
rychlostní komunikaci R48 s tím, že mimoúrovňově bude napojena i stávající komunikace
I/48, bude doplněno novým mimoúrovňovým napojením na R48.
Záměr je v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny a bude
nezbytné zabezpečit funkčnost tohoto prvku v území.
Terén v souvisejícím území je v nadmořské výšce 350-380 m n.m. a uklání se celkově k SSZ.
Přes lokalitu jižně (lokalita průmyslové zóny) protékají dvě drobné vodoteče Pazderůvka a
Řepník ve směru sklonu reliéfu. Obě vodoteče stejně jako převážná většina plochy
průmyslové zóny jsou odvodňovány do toku Lučiny.
Na východní a jihovýchodní straně zasahuje zájmové území „Výrobní závod společnosti
Hyundai Motor Company na území průmyslové zóny Nošovice“ k Žermanickému přivaděči,
který je lemován širokým doprovodným pásem dřevin v pestré druhové skladbě. Tento
přivaděč je překován novou silnicí R48 mostním objektem a bude nezbytné zabezpečit jeho
průchodnost i v rámci řešené MÚK Nošovice.
Záměr se nachází v sousedství evropsky významné lokality Niva Morávky (kód -CZ0810004)
- nejblíže ve vzdálenosti cca 660 m, severozápadně od Nošovic, a v sousedství evropsky
významné lokality a ptačí oblasti Beskydy (kód EVL - CZ0724089, kód ptačí oblasti CZ0811022) - nejblíže ve vzdálenosti cca 2100 m ve směru na jihovýchod.
Záměr znamená zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) a půdy určené k plnění funkce lesa
(PUPFL).
Předmětná MÚK bude navazovat na kompletní řešení dopravní sítě v území a bude jedním
z prvků tohoto systému. Nová mimoúrovňová křižovatka bude situována v místě
v současnosti již stávající liniové stavby a územně v místě přímo navazujícím na
průmyslovou zónu Nošovice, na jejímž území dochází k rozsáhlým terénním úpravám.
Nejvýznamnější environmentální charakteristikou posuzovaného území je imisní zátěž, která
souvisí s provozem dopravní sítě a provozem průmyslové zóny Nošovice. Oba tyto systémy
byly posouzeny a prověřeny v rámci procesu posouzení obou těchto záměrů v příslušných
částech oznámení a dokumentace.
Záměr realizovat umístění předmětné MÚK je možné považovat z hlediska funkčnosti za
souvisící se stanovenými prioritami rozvoje této části území kraje. Dotčený významný
krajinný prvek a biokoridor bude ovlivněn v přijatelné úrovni, pouze za předpokladu, že
budou přijata opatření, zabezpečující obnovu funkčnosti tohoto prvku v souladu
s komplexním řešením celého území.
Prioritou trvale udržitelného využívání území v lokalitě určené pro stavbu MÚK je dopravní
síť v koexistenci s přírodními prvky v území. Nová trasa je vedena v možném umístění vůči
objektům bydlení (bydlení individuální), uplatněna budou protihluková opatření. Realizace
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MÚK bude řešením doplnění dopravního systému celého území se zabezpečením propojení
silnice III.třídy ve směru Nižní a Vyšní Lhoty a dalšího napojení zóny Nošovice
prostřednictvím okružní křižovatky, která není v náplni stavby „R48 – MÚK Nošovice“, ale
je zařazena do staveb vlastní průmyslové zóny.
Komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání budou v území
doplněny záměrem stavby.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Opatření zahrnující realizaci stavby mimoúrovňové křižovatky na v současnosti již stávající
silnici R48 a kompletní připravovaný provoz ostatních nově připravovaných aktivit v území
jsou řešena s ohledem na možnost obnovitelnosti přírodních zdrojů a možnost eliminace
předmětného záměru v území vůči přírodním složkám, zejména zabezpečení funkčnosti
biokoridoru doprovázejícího přivaděč.
Realizací stavby nebude narušena schopnost regenerace území po realizaci záměru.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku, s
cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní,
antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin,
živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a
jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho
užitečných funkcí.
Nejblíže situovaným prvkem vyššího hierarchického celku je nadregionální biokoridor
(NRBK) K101 řeka Morávka, délka biokoridoru je 49 km. Po funkční stránce je NRBK
hodnocen jako částečně funkční. Cílovým stavem je revitalizovaná řeka, pohyblivé štěrky,
vrbové luhy, olšiny, nivní louky, dubobučiny, bučiny a jedlobučiny. Je oddělen areálem
budoucí zóny Nošovice a zástavbou obce Nošovice, ani ochranné pásmo nezasahuje zájmové
území.
Nejblíže situované regionální biocentrum RBC č.137 Kamenec je situován v k.ú. Nižní Lhoty,
lužní porosty v nivě Morávky a řečiště Morávky (Skalická Morávka, EVL Niva Morávky).
Žermanický přivaděč a jeho doprovodný porost byl původně vymezen jako lokální
biokoridor - LBK 174 Přivaděč I, LBK 69, LBK 70. V rámci tohoto biokoridoru byla
navržena vložená lokální biocentra - LBC 71 Přivaděč-sever a LBC 72 Přivaděč-střed a LBC
253, které jsou propojeny LBK 69 přivaděč 1, LBK 70 přivaděč 2. Jedná se vesměs o
vysazené porosty keřové a stromové vegetace podél přivaděče se zastoupením olše, vrby,
lípy, jasanu a dubu.
V původním návrhu z r. 1997 (Ciprová a kol., 1997) byl na území PZ Nošovice vymezen
jeden regionální biokoridor RBK 1561 s názvem Skalická Strážnice - Vojkovický les, jehož
délka je celkem 4 km, charakterizovaný (v rámci posouzení v této zóně) jako pole, remízky,
břehový porost Řepníku - nevyhovující. Uvedené složky ÚSES byly změnou územního plánu
č. 2 z r. 2004 vyňaty a v současné době se ÚSES v místě související průmyslové zóny
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nenachází. Původní lokální biokoridor podél Žermanického přivaděče byl změněn na
regionální biokoridor.
Původní návrh ÚSES – generel ÚSES
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Mostní objekt na trase R48

Vymezení trasy vůči navrhované MÚK
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Vlastní stavba MÚK Nošovice vzhledem k nemožnosti umístit mimo navrhované území bude
situována v přímém střetu s uvedeným regionálním biokoridorem (stejně jako již realizována
trasa R48) a v bezprostřední návaznosti na lokální biocentrum. Za kácenou zeleň bude nutné
realizovat náhradní výsadbu, proto bude nezbytnou podmínkou pro řešení tohoto
nepříznivého střetu s prvky ÚSES realizovat výsadbu s ohledem na zabezpečení nových ploch
pro realizaci prvků, které mohou být doprovodnými (interakčními) prvky ÚSES (náhrada
související se zúžením prvku regionálního biokoridoru). Pro zabezpečení průchodnosti prvku
je mostní objekt řešen s parametry umožňujícími zabezpečení průchodnosti.
Mostní objekty na MÚK Nošovice – větev D

Podélný řez – výřez v místě průchodu Žermanického přivaděče
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Mostní objekty na MÚK Nošovice – větev A

Podélný řez – výřez v místě průchodu Žermanického přivaděče
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- na zvláště chráněná území
Přímo vlastní stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92
o ochraně přírody a krajiny.
Nejbližšími ZCHÚ jsou:
§ Přírodní památka Profil Morávky (výměra 49,64 ha, vyhl. 1990)
Předmětem ochrany je nepravidelný profil štěrkonosného toku se štěrkovými poli, skalními
prahy a peřejemi, situována je západně od rozvodny Nošovice.
§ Přírodní památka Kamenec (výměra 9,82 ha, vyhl. 1992)
Předmětem ochrany jsou mokřady s tůněmi a slatinným jezírkem, přítomnost zachovalých
mokřadních rašelinných ekosystémů.
§ Přírodní rezervace Novodvorský močál (výměra 2,7 ha, vyhl. 2001)
Předmětem ochrany je mokřad v aluviu Černého potoka v nelesních i lesních stanovištích,
proměnný profil toku.
§ Navrhovaná PP Skalická Morávka
Zahrnuje luhy, štěrkové náplavy divočící karpatské řeky, mozaika biotopů říčního koryta,
postiženo sukcesí křídlatky, situována cca 0,8 km západně.
§ CHKO Beskydy
Severozápadní hranice probíhá cca 2,1 km JV od zájmového území záměru v prostoru osady
Kamenité.
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Nejblíže situovaná evropsky významná lokalita je Niva Morávky (kód - CZ0810004) nejblíže ve vzdálenosti cca 650 m severozápadně od Nošovic a evropsky významná lokalita a
ptačí oblast Beskydy (kód EVL - CZ0724089, kód ptačí oblasti - CZ0811022) ve vzdálenosti
cca 2200 m od místa situování MÚK Nošovice ve směru na jihovýchod.
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny.
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Niva Morávky

Typy přírodních stanovišť:
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
3230

Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovníkem německým (Myricaria germanica)

9170

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0*

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

Katastrální území:
Dobrá u Frýdku-Místku, Frýdek, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Skalice u Frýdku-Místku, Staré Město u
Frýdku-Místku, Vyšní Lhoty

Evropsky významná lokalita Beskydy (kód: CZ0724089) byla vyhlášena nařízením vlády ČR
č.132/2005 Sb na ploše 120386,53 ha. Jedná se o rozsáhlé území rozkládající se na východě
ČR, které je vymezeno státní hranicí se Slovenskou republikou na východě, na severu je
ohraničeno masívem Velkého Javorníku u Frenštátu pod Radhoštěm a hranicí CHKO
Beskydy (viz obr. 12). Území EVL Beskydy zasahuje poblíž zájmového území do
katastrálního území Vyšní Lhoty.
Předmětem ochrany jsou následující přírodní stanoviště:
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech)
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6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Dále jsou předmětem ochrany EVL Beskydy následující druhy rostlin a živočichů:
oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. moravicum), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), šikoušek
zelený (Buxbaumia viridis), vlk obecný (Canis lupus *)-prioritní druh
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), vydra říční (Lutra lutra), rys
ostrovid (Lynx lynx), netopýr velký (Myotis myotis), Rhysodes sulcatus, čolek karpatský (Triturus montandoni),
velevrub tupý (Unio crassus) amedvěd hnědý (Ursus arctos *)-prioritní druh

Vzhledem k lokalizaci uvažovaného záměru budou stavbou a provozem potenciálně dotčeny
téměř výhradně druhy vyskytující se přímo na lokalitě a v jejím těsném okolí. Ovlivnění
vzdálenějších předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 není důvod předpokládat.
MÚK Nošovice souvisí s dopravním provozem v území (v současnosti stávající R48).
Zpracovatel hodnocení NATURA 2000 v rámci posouzení záměru při přípravě zóny
Nošovice uváděl, že jednotlivé stavby a aktivity související s přípravnými pracemi,
výstavbou, provozem a likvidací automobilového závodu Hyundai se dle dostupných
podkladů popisujících záměr prostorově nepřekrývají s lokalitami soustavy Natura 2000. a
z provedené analýzy vyplývá, že eventuální negativní vliv záměru na další evropsky
významné lokality a ptačí oblasti lze vyloučit Tento závěr platí i pro navazující lokalitu
křižovatky MÚK Nošovice.
SPA Beskydy
Ptačí oblast Beskydy je typická západokarpatským typem reliéfu s vysokou lesnatostí
(až 90 % CHKO Beskydy). Z ornitologického hlediska patří mezi nejvýznamnější druhy
strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), puštík bělavý (Strix uralensis) a datlík
tříprstý (Picoides tridactylus), početné a stabilní jsou populace lejska malého (Ficedula
parva), holuba doupňáka (Columba oenas), žluny šedé (Picus canus), datla černého
(Dryocopos martius), jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a čápa černého (Ciconia nigra).
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.
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VKP ze zákona lesy:
V zájmovém území se nachází VKP registrované ze zákona:
lesy v okolí Žermanického přivaděče
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
Archeologická naleziště a historické památky
V zájmové lokalitě se nenalézají žádné architektonické ani historické památky. Rovněž území
dotčené stavbou silnice prodloužená Mostní – 1.etapa neleží v oblasti střetů žádného ze
známých prostorů archeologických nalezišť.
V místě uvažované výstavby není výskyt archeologických nalezišť znám, avšak nelze ho
vyloučit. V případě zjištění výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit
záchranný archeologický výzkum. Vzhledem k tomu, že již probíhaly práce související
s realizací R48, nepředpokládá se takový nález.
- na území hustě zalidněná
Zájmová lokalita je situována na území k.ú. Nošovice a zčásti zasahuje na k.ú. Vojkovice.
Pro ochranu zástavby jsou zvolena protihluková opatření.
Obec Nošovice leží 7 km východně od města Frýdek-Místek. Související území - oblast
okolní Morávky a Krásné je důležitým rekreačním zázemím pro města Frýdek- Místek,
Ostrava, Havířov a Karviná. Vlastní navazující území je vymezeno pro průmyslovou zónu a
v současnosti již s rekreačním potenciálem nesouvisí.
Obec Nošovice zahrnuje katastrální výměru 646 ha, 960 obyvatel, z toho v produkt. věku 613
a průměrný věk je zde 35,4 (dle statistických údajů).
Obec Vojkovice zahrnuje katastrální výměru 487 ha, 499 obyvatel, z toho v produkt. věku
293 a průměrný věk je zde 36 (dle statistických údajů).

- 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 MÚK Nošovice 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
MÚK 48 Nošovice).
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu a stavba zabezpečí úpravu dopravních
charakteristik území s ohledem na zabezpečení bezpečnosti dopravního provozu na silnici i
vůči bezpečnosti chodců v předmětném území.
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
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.
Klimatické charakteristiky
Území se nachází dle klimatické regionalizace ČSSR (Quitt, 1971) v klimatické oblasti MT
10 – mírně teplá s touto charakteristikou: dlouhé, teplé a mírné suché léto, krátké přechodné
období s mírně teplým jarem a podzimem, krátká zima, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým
trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8,5oC, průměrný roční
úhrn srážek pak okolo hodnoty 895 mm, a průměrný roční výpar z volné hladiny cca 420 mm.
Počet letních dnů je 40 – 50, počet mrazových dnů 110 až 130, počet ledových dnů 30 – 40.
Průměrná teplota vzduchu v lednu –2 až –3oC, v dubnu 7 až 8oC, v červenci 17 až 18oC, v
říjnu 7 až 8oC. Průměrný roční úhrn srážek činí 600-750 mm, z toho v zimním období 200 –
250 mm a ve vegetačním období 400 – 450 mm, počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 –
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120, počet dnů se sněhovou pokrývkou 50-60. (Klimatické oblasti ČSR), Geografický ústav
ČSAV Brno, 1975).
Průměrné srážky stanice Frýdek - Místek:
1901 - 1950 911 mm/rok
1951 - 1980 882 mm/rok
Celková průměrná větrná růžice lokality:
Tabulka č.32
m.s-1
N
1,7
4,79
5,0
9,19
11,0
0,48
Součet
14,46

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Calm

Součet

6,35
7,29
0,45

2,58
0,52
0,03

2,1
0,5
0,03

5,34
6,74
1,52

7,68
20,99
4,77

3,11
4,18
0,67

1,87
2,15
0,23

6,44
0
0

40,26
51,56
8,18

14,09

3,13

2,63

13,6

33,44

7,96

4,25

6,44

100

Znečištění ovzduší
Podrobnější údaje o imisním pozadí zájmového území jsou doloženy v rozptylové studii,
která je samostatnou přílohou předkládaného oznámení. Dále byly pro hodnocení imisního
pozadí použity údaje nejbližší monitorovací stanice kvality ovzduší. Jedná se o stanici
provozovanou ČHMÚ s označením TFMIA (1067 dle ISKO) ve Frýdku-Místku.
Vzdálenost monitorovací stanice od místa stavby je přibližně 7,5 km vzdušnou čarou. Karta
stanice a naměřená data jsou uvedena na straně 27 tohoto oznámení.
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí
považovat za nepodstatný.
Doba provozu byla sledována zpracovanou rozptylovou studií, která umožnila posoudit vliv
provozu silnice R48 – MÚK Nošovice" na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že navržená výstavba mimoúrovňové křižovatky
nezpůsobí výrazné změny z pohledu imisní zátěže vlivem sledovaných látek. Pro oxid
dusičitý a benzen se jedná pouze o nepatrné příspěvky ke stávajícímu imisnímu pozadí, které
budou vzhledem k imisnímu limitu prakticky zanedbatelné.
Pro suspendované částice frakce PM10 se mohou jevit hodnoty vypočtených doplňkových
koncentrací vyšší (zejména maximální denní koncentrace ve výhledovém stavu). To je
způsobeno především modelováním sekundární prašnosti a jejím zahrnutím do výpočtu.
Sekundární prašnost tvoří cca 80% celkové prašnosti a byla počítána v maximální možné
míře. V průběhu roku bude takových dnů (suchých a prašných) jen omezené množství a stejně
tak omezeně se bude vyskytovat tato maximální sekundární prašnost.
Stavba nebude z pohledu sledovaných látek a kvality ovzduší v lokalitě významná a
nezpůsobí výrazné změny v imisní zátěži lokality. Dominantním liniovým zdrojem emisí
v lokalitě je samotná rychlostní komunikace R48 (v současnosti stávající stav).
Porovnáním dříve uvedených hodnot vypočtených doplňkových imisních koncentrací
s imisními limity lze předpokládat, že doplňková imisní zátěž trvale obydlených oblastí
posuzované lokality vyvolaná vlivem výstavby mimoúrovňové křižovatky nezpůsobí
překročení imisních limitů pro sledované látky. Výjimku mohou tvořit suspendované částice
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frakce PM10, kde jsou ovšem imisní limity překročeny již v současné době a příspěvek
nového zdroje je minimální.

2.3 Voda
Zájmové území je situováno v dílčím povodí Žermanického přivaděče.
Hydrograficky je lokalita patří do povodí řeky Ostravice, s hydrologickým pořadím 2-03-01.
Lokalita průmyslové zóny Nošovice patří do dílčích povodí Morávky a Lučiny - obě tyto
vodoteče jsou pravostrannými přítoky Ostravice. Vlastní lokalitou zóny prochází rozvodnice.
V blízkosti lokality protéká Morávka. Plocha povodí Ostravice po ústí činí 826,79 km2, z
čehož plocha dílčího povodí Morávky představuje 149,26 km2, to je cca 18,05 %.
Průměrný roční průtok řeky Morávky u ústí je 3,73 m3/s.
V povodí Žermanického přivaděče a Morávky se jedná o přímý povrchový odtok bez
regulovaného nebo vyvinutého svodu - uvedené hodnoty jsou tedy přibližně i množství vod,
které opouští dílčí povodí v průmyslové zóně.
Vlastní lokalita s MÚK Nošovice je odvodňována:
Povodí Lučina
2-03-01-062
Dílčí povodí Žermanický přivaděč 2-03-01-063 plocha povodí 13,127 km2
Žermanický přivaděč představuje posilu zásobování Žermanické nádrže z Morávky a vlévá se
do Lučiny před Žermanickou přehradou. Žermanický přivaděč je umělým tokem, jehož
průtok je ovládán manipulací na jezu na řece Morávce v Raškovicích.
Vodohospodářská mapa předmětného území - výřez
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
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:
HPJ:
43

7.43.00
7.43.10
43

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

K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany (I až V,
nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy
Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.“.
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané
zemědělské půdy pro zájmové území platí: 7.43.00
I. třída ochrany
7.43.10
II. třída ochrany
Do I.a II.třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a
s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. Možnost uplatnění záboru je pro
liniové stavby možná.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Při přípravě lokality vymezené pro realizaci MÚK Nošovice 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
Žermanického přivaděče.
Agrocenózy jsou územím bez významných biologicko ekologických prvků.
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V rámci stavby budou realizovány sadové úpravy. Realizací sadových 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. Zpracována bude aktualizace
ozelené i s ohledem na návrh ozelenění v rámci R48.
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)
Smrk pichlavý, douglaska tisolistá, škumpa, mahónie, jalovec, borovice, svída krvavá, dub,
habr, jasan, třešeň, jedle

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).
thůje, , zimostráz, jalovec, rybíz, brslen
E1 Bylinné patro:
Při terénním průzkumu přímo v trase vymezené pro realizaci stavby byla věnována zvýšená
pozornost sledování výskytu možných lokalit zahrnujících významná společenstva bylinného
patra, která by mohla být přímo negativně dotčena. Nutné je vzít v úvahu požadavek na
technologickou kázeň a zvýšenou kontrolu stavebních prací. Druhová pestrost přírodních
systémů v současnosti není v území výrazná.
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
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pratensis (lipnice luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa pratensis (lipnice luční),
Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis
(pryskyřník luční), Sinapis arvensis (hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý),
Symphytum officinale (kostival lékařský), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi
arvense (penízek rolní), Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka
lékařská), Trifolium pratense (jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica
(kopřiva dvoudomá), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek).
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů). Jde
zejména o souvislost se situováním stavby s převážně průmyslovým využitím (s výjimkou
nivy obou vodotečí). Údaje je možné dokladovat, jak je uvedeno výše, mimo vlastní průzkum
rovněž na základě stanovení aktuálního stavu krajiny v rámci zpracování generelu ÚSES, kdy
byla provedena podrobná rekognoskace terénu.
V předmětném území je významné řešení zásahů souvisejících s kácením dřevin a odstranění
keřového patra, úprav v terénu s požadavkem na dodržení základních prvků:
- zásahy omezit na nezbytné minimum,
- v rámci přechodu mostními objekty minimalizovat vliv stavby na porost, zabezpečit
minimální vliv na ekologickou stabilitu porostu,
- 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

Náhradní výsadba: výsadby stromů a keřů realizované jako součást kompenzace za sanované
dřeviny musí respektovat přirozenou druhovou skladbu a odpovídající provenienci.
Uvedená kritéria může nejlépe naplnit s předstihem vypěstovaný
sadební materiál pocházející původem z regionu (semena, nálety, řízky). Obdobná kritéria
jako pro sadební materiál dřevin (druhová skladba dle stanoviště, provenience) musí splňovat
i travino-bylinné směsi použité při finálních úpravách terénu. Ozelenění svahů je možno
pojmout jako kompenzaci za ztrátu polních a xerotermních biotopů.
Doporučená druhová skladba pro výsadby:
dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor babyka (Acer campestre),
j. klen (A. pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides), habr obecný (Carpinus betulus), jilmy
(Ulmus sp.), lípy (Tilia sp.), třešeň ptačí (Prunus avium), na vlhčích stanovištích olše (Alnus
glutinosa, A. incana), vrby (Salix alba, S. fragilis), topol černý (Populus nigra), střemcha
obecná (Prunus padus), jasan (Fraxinus excelsior)
Na sušších stanovištích je doporučeno použít brslen evropský (Euonymus europaea), hlohy
(Crataegus monogyna, C. laevigata), kalina planá (Viburnum opulus), líska obecná (Corylus
avellana), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), svída krvavá (Cornus sanguinea), trnka
obecná (Prunus spinosa).
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Podle metodiky Hlaváče a Anděla (2001) bude úsek propustný pro obratlovce velikosti jelena
a více-méně propustný je úsek pro migrace menších savců, plazů a obojživelníků.

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 v současnosti liniovou stavbou (R 48) a bude zejména
v jihozápadním směru doplněo výraznou plochou nově realizované průmyslové zóny. Oba
tyto prvky proběhly při přípravě procesem posouzení za jeho součástí bylo i posouzení
krajinného rázu . Navrhovaná stavba MÚK Nošovice bude v uvedených souvislostech
doplňujícím prvkem. Těchto nových záměrů v území.
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 je situována v oblasti okrajové části průmyslové zóny Nošovice a přímo
situována na silnici R48, která byla v současnosti již v území realizována. Umístění MÚK
Nošovice nebude výrazně novým prvkem v území, bude doplňujícím dopravním prvkem
krajiny v území, vysoce antropogenního charakteru. Nebude novým prvkem ani ve vztahu
k průchodu přes lokalitu především doprovodného porostu Žermanického přivaděče. Stávající
R 48 již způsobila zásah vůči tomuto prvku a realizací doplnění MÚK za předpokladu
výrzané technologické kázně ze strany dodavatele prací bude tento zásah rozšířen
s omezeným vlivem na doprovodný porost Žermanického přivaděče, který je významným
prvkem rázu krajiny.

Tabulka vlivů navrhovaného záměru na znaky a hodnoty krajinného rázu
Tabulka č.33
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

X

Slabý
zásah

X

X
X

Běžná

Míra ovlivnění řešené stavby

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

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Středně
silný
zásah

X

X

Silný
zásah
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Tabulka č.34
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY – VKP
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ – ZCHÚ
KULTURNÍ DOMINANTY STÁVAJÍCÍ
HARMONICKÉ MĚŘÍTKO
HARMONICKÉ VZTAHY

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Původní využití území se vyznačuje pozitivními rysy krajinného rázu. Bylo dáno morfologii terénu, i estetickými hodnotami krajinných
systémů. V současnosti je přímo místo stavby MÚK 48 územím s vedením trasy R48 a na navazujícím území dochází ke změně krajiny na jiný
typ využití s výraznou změnou pro průmyslové využití. Těmto charakteristikám bude odpovídat navrhovaný záměr realizace MÚK Nošovice.
V těchto souvislostech můžeme konstatovat, že nově vytvořený ráz krajiny realizací mimoúrovňové křižovatky bude ovlivňovat středně silně
hodnoty vztahů v krajině.
Stavba slabě zasahuje do hodnot přírodní charakteristiky – nezasahuje ZCHÚ, přibližuje se přírodě blízkým partiím, ovlivňuje tah biokoridoru.
Za předpokladu doplnění výsadeb s ohledem na tento přírodní prvek a maximální technologické kázně vůči přírodním složkám s možností
obnovy funkčnosti tohoto prvku, v současné době již ve ztížených podmínkách je možné uvedený záměr v současnosti v území realizovat.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru dojde k demolici dvou objektů (RD č.p. 194 a RD č.p. 62), k ovlivnění
kulturních památek nedojde. Možnost zachování RD č.p. 62 vychází zejména z nemožnosti
zabezpečit dodržení přípustných hlukových hodnot pro tento objekt.
2.8 Hodnocení
Řešení hlavních problémových okruhů
Tabulka č.35
Předmět hodnocení

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

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
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.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.36
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 malý

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, provedena budou
opatření – náhradní výsadba

Vliv na krajinný ráz

Nepříznivý vliv omezen technickým řešením liniové
stavby (současně doprava, cyklist.stezka, pěší, zeleň) –
prověřen ÚPD

přímé

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

minimální nepříznivý vliv imisí v okolí
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
V době po provedené stavbě a zahájení provozu na MÚK Nošovice nebude ovzduší
znečištěno nad přípustnou úroveň, jak je dokladováno závěry zpracované rozptylové studie.
Realizací stavby neočekáváme výraznou změnu imisní situace v lokalitě, koncentrace
znečišťujících látek v lokalitě nedosáhnou hodnot imisního limitu. Nejvyšší imisní zátěž
z liniových zdrojů je v blízkosti silnice I/48 a MÚK Nošovice. Imisní zátěž ve větší
vzdálenosti od komunikace (cca 100 m a dále) je výrazně nižší.
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 – protihlukové stěny.
Průkaznost tohoto konstatování může být ověřena měřením hlučnosti v případě negativních
ohlasů ze strany obyvatel.
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.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Stavba MÚK Nošovice nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické
důsledky. Navržené mimoúrovňové křížení stávající stav dopravního napojení pro zónu
Nošovice a zejména napojení na silnice III.tříd v území.
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Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba
bude probíhat po omezenou dobu, jejím výsledkem bude příznivé ovlivnění pohody bydlení
pro obyvatele předmětného území (řešení opatření, přesun dopravy).

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Realizace
stavby řeší stávající a předpokládaný negativní stav v území. Vlivy na zdraví obyvatelstva
budou v souladu s požadavky platné legislativy.

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

správnou

 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství
kraje.
 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.
 Zabezpečena bude funkčnost biokoridoru podél Žermanického přivaděče – mostní objekt
(prověřeno autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability) v rámci
dalšího stupně projektu. Zároveň bude prověřena funkčnost vložených lokálních biocenter,
případně navržena změna pro zabezpečení funkčnosti celého systému.
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 Prostor regionálního biokoridoru bude zabezpečen z hlediska zamezení dosahu prostoru
stavebními pracemi, uložení zemin, manipulace s materiály mimo tento prostor. Rozsah
nového zásahu do tohoto prvku bude omezen na nezbytně nutný rozsah.
 Dodrženy budou podmínky zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §4 odst.2 opatřeno bude závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k umístění stavby do lokality
významného krajinného prvku a lokality regionálního biokoridoru (Městský úřad, odbor
životního prostředí, Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství).
 Projekt bude obsahovat výsadbu pásu geograficky původních dřevin podél nově
zřizovaných prostor pro možnost doplnění výsadeb (v rámci MÚK), zajišťující její pohledové
začlenění do území a funkční izolaci komunikace od území VKP.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
 Provedena budou navržená protihluková opatření:
a) pro akustickou situaci v území s protihlukovými stěnami na ochranu všech chráněných venkovních prostorů
včetně domu č.p. 62:
Protihluková stěna 1
Protihluková stěna 2
Protihluková stěna 3
Protihluková stěna 4
Protihluková stěna 5
Protihluková stěna 6
Protihluková stěna 7
Protihluková stěna 8

délka 64 m, výška 6 m
délka 368 m, výška 6 m
délka 380 m, výška 2 , 2.5 a 3 m v úsecích 180, 114 a 86 m
délka 312 m, výška 4 m
délka 148 m, výška 4 m
délka 116 m, výška 4 a 6 m v úsecích 84 a 32 m
délka 272 m, výška 4 m
délka 152 m, výška 4 m

b) pro akustickou situaci v území s protihlukovými stěnami na ochranu všech chráněných venkovních prostorů
mimo dům č.p. 62, který je za této situace odkoupen a demolován (hluková mapa uvedena v Hlukové studii,
která je v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje):
Protihluková stěna 1
Protihluková stěna 2
Protihluková stěna 3
Protihluková stěna 4
Protihluková stěna 5
Protihluková stěna 6
Protihluková stěna 7

délka 64 m, výška 6 m
délka 368 m, výška 6 m
délka 380 m, výška 2 , 2.5 a 3 m v úsecích 180, 114 a 86 m
délka 312 m, výška 4 m
délka 148 m, výška 4 m
délka 132 m, výška 4 m
délka 152 m, výška 4 m

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě
zpracované dokumentace pro územní řízení (TRANSCONSULT s.r.o., 09/2006).
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.
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E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
MÚK Nošovice - přehledná situace, měřítko 1 : 10 000
R 48 MÚK Nošovice
Koordinační situace stavby, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno)
Koordinační situace stavby, měřítko 1 : 1 000 – výřez MÚK
Most na větvi A (zmenšeno)
Most na větvi D (zmenšeno)
Rozptylová studie č. 358/07/RS Posouzení vlivu výstavby mimoúrovňové křižovatky „R 48
MÚK Nošovice“ na kvalitu ovzduší, E-expert, spol.s r.o., 04/2007
Hluková studie R 48 MÚK Nošovice, TRANSCONSULT s.r.o., 09/2006 (grafická část
zmenšena)

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
V současné době probíhá výstavba průmyslové zóny v katastrálním území obce Nošovice.
Tato výstavba změní charakter dopravy v přilehlém území. Vzhledem k přerušení některých
místních komunikací ve směru na obce Nižní a Vyšní Lhoty bude nutné zřídit novou silnici
III. třídy, která bude napojena novou mimoúrovňovou křižovatkou na v současné době již
dokončenou stavbu rychlostní silnice R 48.
Mimoúrovňová křižovatka „R 48 – MÚK Nošovice“ je řešena samostatnou stavbou. Silnice
III.třídy je součástí stavby Průmyslové zóny Nošovice, kterou projektovala firma
Kovoprojekta Brno, a.s. Silnice III.třídy je spolu s obslužnou komunikací kolem průmyslové
zóny zaústěna na mimoúrovňovou křižovatku „R 48 – MÚK Nošovice okružní křižovatkou,
která není v náplni stavby „R 48 – MÚK Nošovice“, ale je zařazena do staveb vlastní
průmyslové zóny.
MÚK Nošovice je navržena na dokončované stavbě „Rychlostní komunikace R 48 Etapa 1,
Dobrá – Tošanovice“ v pracovním staničení R 48 v km 7,960 – km 9,090. Na mimoúrovňové
křižovatce jsou navrženy odbočovací a připojovací pruhy (dle ČSN 73 6102). V prostoru
křížení trati ČD, rychlostní silnice R 48 a přivaděče Morávka - Žermanice jsou navřeny čtyři
mostní objekty na jednotlivých větvích mimoúrovňové křižovatky a opěrná zeď.
Mostní objekty jsou navrženy na větvích A, B, C, D. Na větvi A převádí mostní objekt
dopravu přes přivaděč Morávka – Žermanice. Na větvi C převádí dopravu přes trať ČD
Frýdek - Místek – Český Těšín. Na větvi D je navržena mostní estakáda, která převádí
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dopravu přes trať ČD a přivaděč. Další mostní objekt je navržen na větvi B, která převádí
dopravu přes silnici R 48 jižním směrem na připravovanou okružní křižovatku a silnici III.
třídy (navazující stavba). Na větvi C je pro ochranu drenážního tělesa navržena opěrná zeď na
předpolí mostního objektu této větve.
Stávající obytná zástavba a území určené v územních plánech obcí Nošovice a Vojkovice pro
výstavbu obytné zástavby budou chráněny protihlukovými stěnami (součást stavby).
Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu trati ČD (trať Frýdek – Místek – Český
Těšín). V rámci stavby dojde k demolici dvou obytných objektů v okolí stavby č.p.194 a
č.p.62. Stavba vyvolá úpravu místní komunikace.
Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo možné využívat vždy jeden jízdní pruh v obou
směrech na silnici R 48, pravý nebo levý jízdní pruh.
Stavba „R 48 MÚK Nošovice“ není v souladu s územním plánem obce Nošovice. V současné
době probíhá projednání změny č.2 z 10.5. 2005, kde je navrhovaná mimoúrovňová
křižovatka na rychlostní silnici R 48 v územním plánu obsažena. Předmětná stavba bude
navazovat na dokončovanou stavbu rychlostní silnice R 48, která bude již před zahájením
územního řízení zkolaudovaná. Ke kolizi záborů pozemků jednotlivých staveb nedojde.
Navržené umístění je jediné možné z hlediska stávajících staveb a omezení v zájmovém
území. Jedná se zejména o stávající trasu rychlostní silnice R 48 (mostní objekty), trať ČD,
Žermanický přivaděč a areál průmyslové zóny.
Připravovanou stavbou dojde k záboru pozemků ZPF a LPF. Zábory jsou minimalizovány
navrženým technickým řešením MÚK.
Proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí pro stavbu „Výrobní závod společnosti
Hundai Motor Company na území Průmyslové zóny Nošovice“ nezahrnoval předmětnou
stavbu mimoúrovňové křižovatky. Z toho důvodu je nezbytné provést samostatné posouzení
tohoto záměru.
Připravovaná stavba je územně, věcně a časově zkoordinována s přípravou výstavby okružní
křižovatky, silnice III. třídy ve směru na Vyšní a Nižní Lhoty a přípravou stavby areálu
průmyslové zóny.
Stavba se nachází v ochranném pásmu rychlostní silnice R 48 (100 m) a ochranném pásmu
trati ČD (60 m).
MÚK je umístěna v pracovním staničení dokončované stavby R 48 v km 7,960 – km 9,090
v území, které bylo vybráno jako jediné možné vzhledem k umístění průmyslové zóny a
omezujících prvků v území (trať ČD, mostní objekty, vodoteče, stávající zástavba).
Součástí stavby je návrh připojovacích a odbočovacích pruhů na silnici R 48, které jsou
navrženy dle ČSN 73 6102. Konstrukce vozovky je navržena jako netuhá dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, zároveň je návrh vozovky shodný s konstrukcí
na rychlostní silnici R 48 na předpolích mostu, dle dokumentace RDS.
Dešťové vody z navrhované stavby budou svedeny do nově navržených silničních příkopů,
nových betonových monolitických žlábků a štěrbinových trub. Dále bude dešťová voda zčásti
napojena do stávající dešťové kanalizace nebo přímo do přivaděče Morávka – Žermanice a
potoku Řepník. Odvodnění silniční pláně je řešeno svedením do upraveného drenážního
systému v prostoru křižovatky. Odvodňovací systém připravované stavby zachovává původní
odvodnění R 48 včetně napojení do shodných recipientů.
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Součástí stavby při přípravě území je sejmutí ornice v celém rozsahu stavby včetně uložení na
mezideponie pro zpětné využití a odvozu přebytečné ornice. Dále je řešeno i kácení lesní a
mimolesní zeleně v potřebném rozsahu.
Při přípravě stavby bude provedena demolice dvou obytných staveb (RD č.p.194 a RD č.p.
62) potřebných pro uvolnění staveniště jedná se o objekty na katastrálním území Nošovice –
č.p. 194 a na katastrálním území Vojkovice – č.p.62. Demolice obou objektů je řešena v rámci
stavby samostatnými stavebními objekty.
V rámci stavby dojde k vykácení několika soliterních stromů poblíž silnice R 48, ostatní
plochy jsou většinou zemědělsky využívány a proto se zde nenachází stromy a ani keřové
porosty.
Hlavním objektem stavby je mimoúrovňová křižovatka na silnici R 48 a na silnici III. třídy.
Křižovatka je navržena s křižnými body. Dle VL.3 – Křižovatky se jedná o trubkovitou
křižovatku s malou okružní křižovatkou. Okružní křižovatka není součástí stavby. Jedná se
pouze o související stavbu.
Mimoúrovňová křižovatka se nachází v km 7,960 – km 9,090 pracovního staničení R 48,
která je v předmětném úseku v současnosti dokončena.
Na MÚK jsou navrženy připojovací a odbočovací pruhy. Připojovací pruhy jsou navrženy
v délce 390 m.
Odbočovací pruh ve směru Frýdek - Místek – silnice III. třídy je navržen v délce 196 m a
v opačném směru v délce 193 m. Vzdálenost od nejbližší křižovatky – MÚK Dobrá je ve
směru na Český Těšín a obousměrným pruhem MÚK Nošovice 1 295 m a v opačném směru
na Frýdek - Místek je vzdálenost mezi odbočovacím a připojovacím pruhem 1 660 m.
Vzdálenosti jsou dostatečné pro umístění svislého orientačního dopravního značení.
Součástí stavby bude úprava trativodu včetně doplnění nových trativodů podél jednotlivých
větvích. Upravena bude silniční dešťová kanalizace.
Jako bezpečnostní zařízení budou osazeny ocelová svodidla NH4 s nástavci ze směrových
sloupků a směrové sloupky výšky 1,05 m.
Na ochranu okolní stávající a budoucí obytné zástavby (dle ÚPD) jsou v celém rozsahu MÚK
Nošovice navrženy protihlukové stěny v rámci SO 701.
Obslužná komunikace (SO 102) bude nahrazovat stavbou přerušenou komunikaci, která
propojuje stávající objekty v katastru obce Nošovice. Obslužná komunikace je navržena
v délce 501,82 m. Konstrukce je navržena jako jednopruhová v šířce 3,0 m. V navrženém
úseku jsou umístěny dvě „výhybny“ v délkách 15,0 m s náběhy 10,0 m. Konstrukce vozovky
je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.
Řešen bude příjezd k odlučovači ropných látek v délce 71 m a šířce 3 m. Komunikace bude
rozšířena o zpevněnou plochu tak, aby se mohla vozidla otočit „úvratí“. Příjezdová
komunikace je dle projektu zaústěna na okružní komunikaci. Největší podélný sklon je
4,236 %, navrženy jsou dva vypouklé výškové oblouky 400 a 1500 m (R). Příčný sklon je
navržen jednostranný 3 %.
Mostní objekty budou řešeny jednotným způsobem. Nosnou konstrukci budou dle projektu
tvořit spojité desky z předpjatého betonu, které se svým tvarem přizpůsobují složitému
geometrickému tvaru povrchů silničních komunikací (směrové a výškové oblouky). Spodní
stavby jsou navrženy železobetonové. Mostní objekty SO 203 a SO 204 mají společnou
opěru. Jedna z mezilehlých podpěr SO 202 vychází z opěrné zdi (SO 205), která se realizuje
mezi rychlostní komunikací a stoupající větvi „C“ MÚK. Opěrné zdi jsou řešeny jako
železobetonové úhlové zdi založené na železobetonových vrtaných pilotách.
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Řešeny budou most na větvi A - MÚK Nošovice (SO 201), most na větvi B - MÚK Nošovice
(SO 202), most na větvi C - MÚK Nošovice (SO 203), most na větvi D - MÚK Nošovice
(SO 204) a opěrná zeď na větvi D - MÚK Nošovice (SO 205).
Odvodnění jednotlivých větví mimoúrovňové křižovatky bude provedeno pomocí příčného
sklonu vozovky do monolitických odvodňovacích žlábků u krajnice. Ve žlábku jsou dle
projektu rozmístěny silniční vpustě, jejichž připojovací potrubí jsou vyústěny na skluzy ve
svazích násypů nebo šachet na dešťové kanalizaci DN 300 a následně do silničních příkopů.
Odbočovací pruh do průmyslové zóny ze směru od Frýdku – Místku bude odvodněn příčným
sklonem do štěrbinového žlábku v krajnici. Připojovací potrubí vpustí štěrbinového žlábku
budou zaústěny do silničního příkopu.
Silniční příkopy budou ukončeny vyústními objekty v břehu přivaděče Morávka – Žermanice.
Silniční příkop u výhledové okružní křižovatky Průmyslové zóny Nošovice bude ukončen
lapačem splavenin a dešťové vody budou odváděny potrubím DN 300 do vyústního objektu
v břehu převaděče Morávka – Žermanice.
Šachty v trase kanalizace jsou navržené betonové prefabrikované, zakryté poklopem D 400.
Uliční vpusti jsou navrženy betonové prefabrikované s kalovým prostorem a připojovacím
potrubím DN 200 PVC, kryté litinovou mříží D 400.
V rámci výstavby MÚK PZ Nošovice dojde k přemístění stávajícího ocelového odlučovače
ropných látek Techneau DHCB025AA a obtokem. Výtok z odlučovače bude ukončen
v silničním příkopu.
Provedena bude úprava meliorací. Řešena bude úprava svodných melioračních potrubí, které
jsou v současné době svedeny do přivaděče Morávka – Žermanice.
Přeloženo bude svodné potrubí nacházející se pod násypem větve B. Upraveno a zkráceno
bude také svodné potrubí pod větvemi A a B2, které bude zkráceno a zaústěno do silničního
příkopu v místě zaústění silniční kanalizace za odlučovačem ropných látek. Silniční příkop je
veden do přivaděče Morávka – Žermanice.
Součástí stavby je výstavba 7 protihlukových stěn z pohltivých a odrazivých materiálů.
Realizací sedmi protihlukových stěn celkové délky 1812 m, výškách 2,0 až 6,0 m a celkové
ploše 7559 m² dojde k ochránění všech chráněných venkovních prostorů v území mimo dům
č.p. 62, u něhož nebude splněn hygienický limit hluku pro noční dobu (50 dB).
Základním prvkem vegetačních úprav jsou travní porosty. Nezpevněné ohumusované plochy
budou osety vhodnou travní směsí. Zároveň jsou na násypových a zářezových svazích
silničního tělesa navrženy plochy pro výsadby dřevin. Výsadby budou řešeny v pásech, podle
prostorových podmínek v jedné nebo více řadách, vždy tak, aby ve výsledku vznikl více
druhový porost s plným pokrytím plochy. Na vysokých násypových svazích budou keřové
porosty doplněny skupinami stromů, aby bylo dosaženo větší prostorové členitosti porostu.
V oku křižovatky je navržena plocha pro vytvoření většího porostu jako náhrada za
vykácenou část lesa. V tomto porostu bude převažovat stromová výsadba, zatímco na
silničních svazích budou hlavní podíl tvořit keře.
Vlastní stavba MÚK Nošovice vzhledem k nemožnosti umístit mimo navrhované území bude
situována v přímém střetu s regionálním biokoridorem (stejně jako již realizována trasa R48).
Za kácenou zeleň v rámci stavby bude nutné realizovat náhradní výsadbu, proto bude
nezbytnou podmínkou pro řešení tohoto nepříznivého střetu s významným prvkem ÚSES
realizovat výsadbu s ohledem na zabezpečení nových ploch pro realizaci prvků, které mohou
být doprovodnými (interakčními) prvky ÚSES (náhrada související se zúžením prvku
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regionálního biokoridoru). Pro zabezpečení průchodnosti prvku je mostní objekt řešen
s parametry umožňujícími zabezpečení průchodnosti.
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.
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena
stavba mimoúrovňové křižovatky řeší přiměřeným způsobem požadované dopravní napojení
s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky území, navazující dopravní trasy a
inženýrské sítě vedené předmětným územím a začlenění MÚK do území. Technické řešení je
koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a estetických a dopravních
požadavků.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Vyjádření stavebního úřadu, Obecní úřad Dobrá – stavební úřad, č.j. SÚ 218/2007-328/Ko
z 3.4.2007
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stavba není situována v území vymezeným dle nařízení vlády č.132/2005, kterým se stanoví
seznam Evropsky významných lokalit.

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
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souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „R 48 MÚK Nošovice“ 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:
Spolupracovali:
TRANSCONSULT s.r.o.(dokumentace pro územní řízení, 09/2006)
E-expert, spol. s r.o. (Rozptylová studie, 04/2007)

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
MÚK Nošovice - přehledná situace, měřítko 1 : 10 000
R 48 MÚK Nošovice
Koordinační situace stavby, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno)
Koordinační situace stavby, měřítko 1 : 1 000 – výřez MÚK
Most na větvi A (zmenšeno)
Most na větvi D (zmenšeno)
Rozptylová studie č. 358/07/RS Posouzení vlivu výstavby mimoúrovňové křižovatky „R 48
MÚK Nošovice“ na kvalitu ovzduší, E-expert, spol.s r.o., 04/2007
Hluková studie R 48 MÚK Nošovice, TRANSCONSULT s.r.o., 09/2006 (grafická část
zmenšena)
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H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Vyjádření stavebního úřadu, Obecní úřad Dobrá – stavební úřad, č.j. SÚ 218/2007-328/Ko
z 3.4.2007
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stavba není situována v území vymezeným dle nařízení vlády č.132/2005, kterým se stanoví
seznam Evropsky významných lokalit.
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R48 – MÚK NOŠOVICE
Oznámení
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů
(dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

Doplnění

Zpracovatel oznámení : Ing.Jarmila Paciorková
číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92
Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
Spolupracovali:
TRANSCONSULT s.r.o.(Dokumentace pro územní řízení, Hluková studie, 09/2006)
E-expert, spol. s r.o. (Rozptylová studie, 04/2007)
Ostrava, květen 2007
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Hluk v době provozu
Pro stanovení stavu akustické situace v zájmovém území byl proveden výpočet pomocí
výpočetního programu SoundPlan verze 4.0 firmy Braunstein a Bernd. Tento softwarový
produkt představuje rozsáhlý modulový výpočetní systém umožňující stanovit očekávané
akustické pole vybuzené liniovými zdroji, a to ve výpočtových situacích modelujících reálný
terén včetně zástavby a porostu. Výpočtová situace je zadávána z digitálních map terénu.
Rozsáhlá grafická podpora umožňuje prezentovat výsledky v přehledné formě.
Součástí produktu jsou i pomocné bloky pro optimalizaci akustických bariér. Stanovení
hladiny hluku v imisním výpočtovém bodě je založeno na metodě akustického paprsku, která
umožňuje zahrnout fyzikální jevy jako jsou odrazy od překážek, stínění těmito překážkami aj.
Výpočet akustické situace byl proveden pro časové období roku 2020 bez protihlukových stěn
pro denní a noční dobu. Těmito výpočty se prokázalo, že část venkovních chráněných
prostorů včetně ploch určených územními plány dotčených obcí pro obytnou zástavbu
(ochrana těchto ploch vychází z požadavku Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě) by za této situace byla po realizaci stavby zasažena nadlimitními
hodnotami hluku ze silniční dopravy. Proto byly dále provedeny výpočty pro denní a noční
dobu s účinnými protihlukovými stěnami s optimalizovanými rozměry.
Grafické přílohy – hlukové mapy dokumentují akustickou situaci v území v denní a noční
době bez protihlukových stěn, akustickou situaci v území v denní a noční době
s protihlukovými stěnami na ochranu všech chráněných venkovních prostorů včetně domu č.
p. 62 a akustickou situaci v území v denní a noční době s protihlukovými stěnami na ochranu
všech chráněných venkovních prostorů mimo dům č.p. 62 (demolice).
Účinnost protihlukových stěn včetně jejich polohy a rozměrů je patrná z hlukových map s
barevným vyznačením izofon (grafické přílohy Hlukové studie uvedené v pčásti F.Doplňující
údaje). Grafické přílohy – hlukové mapy dokumentují akustickou situaci v území v denní a
noční době bez protihlukových stěn, akustickou situaci v území v denní a noční době
s protihlukovými stěnami na ochranu všech chráněných venkovních prostorů včetně domu č.
p. 62 a akustickou situaci v území v denní a noční době s protihlukovými stěnami na ochranu
všech chráněných venkovních prostorů mimo dům č.p. 62 (demolice).
Na základě požadavku majitele domu č.p.62 byl proveden další návrh protihlukových
opatření (Ing.Mojmír Novotný, TRANSCONSULT s.r.o.) včetně posouzení hlukové zátěže
chráněného prostoru chráněného objektu.
Pro zabezpečení komplexnosti celého materiálu dokládám ke zpracovanému oznámení
uvedený návrh náhradního hlukového oplocení domu č. 62.
Kolem domu č.p.62 jsou čtyři referenční body (zelené hvězdičky):
• U severního referenčního bodu je v denní době 51,7 dB, v noční době 47,1 dB.
• U východního referenčního bodu je v denní době 53,3 dB, v noční době 48,6 dB.
• U západního referenčního bodu je v denní době 48,9 dB, v noční době 44,3 dB.
• U jižního referenčního bodu je v denní době 48,8 dB, v noční době 44,3 dB.
Na základě těchto bodů je možné konstatovat, že náhradní protihlukové oplocení domu
č.p. 62 v délce 72 m a výšce 4 m ochrání tento dům pod platné limity hluku ve venkovním
prostředí
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Provedený výpočet akustické situace pro rok 2020 prokázal, že realizací záměru bude bez
protihlukových opatření ovlivněno nad platné hygienické limity 11 nejbližších chráněných
venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb.
Pro bod č.p. 62 je doporučeno v oznámení vzhledem k hlukové situaci provést vykoupení
uvedeného objektu. Pokud majitel domu požaduje ponechání v místě, pak je možné realizovat
navrhovaná protihluková opatření, tj. protihlukové oplocení domu č.p. v délce 72 m a
výšce 4 m.

Grafické znázornění izofon hluku a návrhu je uvedeno v příloze:
Situace s protihlukovými stěnami (detail PHS v místech plotu domu 62) pro den
Situace s protihlukovými stěnami (detail PHS v místech plotu domu 62) pro noc
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