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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Název záměru

R48 – MÚK Nošovice

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Nová trasa silnice
Délka:

1,300 km

Kategorie:

MS2 12,5/8,5/60

Předmětem záměru je mimoúrovňová křižovatka, která je umístěna na dokončované stavbě
„Rychlostní komunikace R48 Etapa 1, Dobrá – Tošanovice“ v pracovním staničení R48 v km
7,960 – km 9,090. Na mimoúrovňové křižovatce jsou navrženy odbočovací a připojovací
pruhy dle ČSN 736102. V prostoru křížení trati ČD, rychlostní silnice R48 a přivaděče
Morávka – Žermanice jsou navrženy čtaři mostní objekty a opěrná zeď.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:

Moravskoslezský

obce:

Nošovice, Vojkovice

katastrální území:

Nošovice, Vojkovice

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65 99 33 90

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná Ing. Jarmilou Paciorkovou, držitelkou osvědčení odborné způsobilosti ke
zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č.osvědčení
15251/3988/OEP/92.
Dokumentace byla na základě vyjádření Ministerstva životního prostředí ze dne 18.12.2007
přepracována a doplněna rovněž Ing. Jarmilou Paciorkovou.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a přílohy k jednotlivým
speciálním vlivům: Rozptylová studie (04/2007), Rozptylová studie (02/2008), Hluková studie
(09/2006), Aktualizace hlukové studie (02/2008), Biologické hodnocení (09/2007), Vlivy na
veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik (08/2007), Zásah do krajinného rázu (03/2008),
a Dílčí zpráva – ověření HG poměrů (02/2008).
Dokumentace je doplněna mapovými a výkresovými přílohami včetně vizualizace.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 9 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.

Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb.

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v oznámení včetně použitých metod hodnocení
Posouzení základních údajů
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
R48 – MÚK Nošovice
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prosředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení):
- bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II.
třídy (záměry neuvedené v kategorii I), sloupec B.

B.I.2. Kapacita záměru
Nová trasa silnice
Délka:

1,300 km

Kategorie:

MS2 12,5/8,5/60

B.I.3. Umístění záměru
kraj:

Moravskoslezský

obce:

Nošovice, Vojkovice

katastrální území:

Nošovice, Vojkovice

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
V současné době probíhá výstavba průmyslové zóny na katastrálním území 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
realizovanou stavbu rychlostní silnice R48.
Mimoúrovňová křižovatka “R48 – 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 „R48 – MÚK Nošovice“ okružní křižovatkou, která není
v náplni stavby „R48 – MÚK Nošovice“, ale je zařazena do staveb vlastní průmyslové zóny.
MÚK Nošovice je navržena na dokončované stavbě „Rychlostní komunikace R48 Etapa 1,
Dobrá – Tošanovice“ v pracovním staničení R48 v km 7,960 – km 9,090. Na mimoúrovňové
křižovatce jsou navrženy odbočovací a připojovací pruhy (dle ČSN 736102). V prostoru
křížení trati ČD, rychlostní komunikace R48 a přivaděče Morávka – Žermanice jsou navrženy
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 R48 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.
7

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

R48 – MÚK Nošovice

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 v okolí stavby k demolici obytného objektu č.p. 194. Stavba
vyvolá úpravu místní komunikace.
Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo možné využívat vždy jeden jízdní pruh v obou
směrech na silnici R48, pravý nebo levý jízdní pruh.
Stavba „R48 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 R48 v územním plánu obsažena. Předmětná stavba bude
navazovat na dokončovanou stavbu rychlostní silnice R48, 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 R48 (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
Hyundai Motor Copany 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 R48 (100 m) a ochranném pásmu
trati ČD (60 m).
V současnosti je připravován záměr „Optimalizace trati Ostrava – Kunčice – Frýdek Místek –
Český Těšín , včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.B část“. V současnosti
proběhlo zjišťovací řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem záměru je rekonstrukce trati v úseku
od drážního km 119,800 (k.ú. Nošovice) do žst. Český Těšín (km 320,329 ve směru
Chotěbuz, km 317,296 ve směru Třinec – staničení tratě Petrovice u Karviné – Dětmarovice).
Součástí stavby je rovněž rekonstrukce přejezdů, zrušení vybraných přejezdů, rekonstrukce
mostů, propustků, změny v zabezpečení a sdělovacích zařízeních. Budou rekonstruovány či
vybudovány technologické a výpravní budovy, dojde k úpravám železničního spodku a
svršku pro zatížení D4 a možnost zvýšení maximální traťové rychlosti, budou provedeny
přeložky inženýrských sítí, apod.
Oznamovatelem stavby je Správa železniční dopravní cesty, s.o., Prvního pluku 367/5,
186 00 Praha 8 – Karlín. Dle závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad obdržel v rámci
zjišťovacího řízení záměru řadu připomínek a požadavků na zpracování dokumentace dle
přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a krajský úřad dospěl k závěru, že
nelze vyloučit významný vliv posuzovaného záměru na životní prostředí a záměr bude
posuzován v celém rozsahu zákona u posuzování vlivů stavby na životní prostředí.
V současnosti je dokumentace dle poskytnutých údajů připravována. Vzhledem k tomu, že
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se jedná o významný rozsah úprav souvisejících s uvedenou tratí oproti stavbě MÚK
Nošovice a vzhledem k časovému pozdějšímu zpracování zahrne dokumentace
„Optimalizace trati Ostrava – Kunčice – Frýdek Místek – Český Těšín , včetně PEÚ a
optimalizace žst. Český Těšín“ závěry projednání záměru „Stavba R48 MÚK Nošovice“.
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Připravovaná stavba zlepší dopravní obslužnost okolního území v části jižně od rychlostní
silnice R48. 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 silnice R48 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 R48 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 byl
ve zjišťovacím řízení záměr předložen v jedné geografické variantě s tím, že okolní stavby a
dopravní řešení území neumožňuje jiné řešení potřebného dopravního napojení.
V rámci zjišťovacího řízení byl vznesen v připomínkách požadavek na posouzení další
varianty s jiným tvarem a velikostí, případně s jinou polohou MÚK.
Z tohoto důvodu byl zpracován v rámci dokumentace odborný dokument, jehož úkolem bylo
vyhodnotit možnost variantního řešení MÚK z hlediska technické možnosti řešení. Dokument
zpracoval Ing. Vladimír Píša, TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové, 29.8.2007.
Zpracovatel uvádí, že v těsné blízkosti průmyslové zóny Nošovice (PZN) po jejím severním
okraji prochází nedávno zprovozněná rychlostní komunikace R48. Na této komunikaci jsou
umístěny nejbližší mimoúrovňové křižovatky zhledem k PZN (průmyslové zóně Nošovice) na
katastrech obcí Dobrá (MÚK Dobrá) a Horní Tošanovice. Podstatná část objemů přeprav
vyvolaná provozem PZN bude určena pro silniční dopravu. Logicky se dle zpracovatele
odborného posouzení nabízí využití kapacitní rychlostní komunikace. Přístup na R48 pomocí
stávajících MÚK je umožněn pouze s využitím silnic nižších tříd procházejícími intravilány
obcí.
K tomu, aby nedocházelo k zatížení životního prostředí v obcích vlivem nárůstu silniční
dopravy z provozu PZN , začal být prosazován názor na nutnost výstavby další MÚK, která
by měla přímou vazbu na PZN a vstřebávala by tak nárůst silniční dopravy bez zatížení
životního prostředí v obcích Nošovice, Dobrá, Vojkovice, Dolní a Horní Tošanovice. Toto
řešení bude mít dle zpracovatele odborného hodnocení velký význam z hlediska plynulosti
dopravy.
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Stavba řeší výstavbu MÚK na rychlostní komunikaci v prostoru mezi stávajícími dvěma MÚK
– MÚK Dobrá a MÚK Tošanovice. Pro umístění této křižovatky existuje jediné vhodné místo
s ohledem na místní podmínky – vodní tok, železniční trať, inženýrské sítě, zprovozněnou
R48, bezpečnost dopravy a zastavovací plán PZN.
Podrobně byly zhodnoceny možnosti území a stanovena nejpříznivější možnost uplatnění
uvedeného dopravního řešení v daném území s respektováním charakteru území.
Sledována byla hlediska:
-

bezpečnosti dopravy na R48 – MÚK Nošovice

-

hledisko stavebních zásahů do zprovozněné R48

-

hledisko zastavovacích plánu PZN a řešení komunikací uvnitř zóny

Hledisko bezpečnosti dopravy na R48 – MÚK Nošovice
Snaha o dosažení normované vzdálenosti křižovatek – limitující je vzdálenost MÚK Dobrá a
MÚK Nošovice. Umístění křižovatky sice dle zpracovatele odborného posouzení normovaný
požadavek nesplňuje (je vydán souhlas s odchylným řešením od normy), ale v daných
podmínkách nelze dosáhnout větší vzdálenost. Posun křižovatky západním směrem není
z tohoto pohledu reálný.
Hledisko stavebních zásahů do zprovozněné R48
Křižovatku se podařilo vyřešit a umístit tak, aby stavební zásahy byly minimální – nedochází
k demolicím a úpravám mostních objektů.
Hledisko zastavovacích plánů PZN a řešení komunikací uvnitř zóny
Nejlépe vyhovuje umístění MÚK v severovýchodním rohu PZN.
Zpracovatel odborného posouzení umístění MÚK uvedl komplexně, že žádné jiné umístění
křižovatky nebylo řešeno, protože by nesplňovalo současně výše uvedené požadavky. Nebyl
by vydán souhlas s odchylným řešením od normy, náklady stavby by byly podstatně větší
(zásah do R48) a křižovatkové větve by zasahovaly hluboko do území průmyslové zóny
neboť řešení MÚK vyžaduje mimoúrovňové křížení se železniční tratí procházející mezi R48
a PZN a ke klesání na úroveň terénu v průmyslové zóně je třeba velká vzdálenost.
Kapitola dále obsahuje přepis odborného dokumentu, zpracovaného v rámci doplnění
Dokumentace Ing. Vladimírem Píšou - TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové, který je
rovněž součástí přílohy doplněné dokumentace.
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
komunikace R48. 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). Rovněž proti nulové variantě svědčí i
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omezení zatížení životního prostředí v obcích vlivem nárůstu silniční dopravy z provozu PZN.
Výstavba další MÚK s přímou vazbou na PZN zajistí vstřebání nárůstu silniční dopravy bez
zatížení životního prostředí v obcích Nošovice, Dobrá, Vojkovice, Dolní a Horní Tošanovice.
Varianta předkládaná oznamovatelem
Varianta je technickým řešením požadované stavby, které znamená ekologicky přijatelné
řešení, umožňující realizaci požadovaného dopravního napojení ve směru na obce Nižní a
Vyšní Lhoty. Zdůvodnění řešené varianty je popsáno z hlediska technického a dopravního
řešení v Dokumentaci 08/2007, strana 11-12). Varianta je přijatelná za předpokladu dodržení
všech opatření navržených v rámci procesu posouzení stavby. Opatření jsou uvedena v části
D/IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí. Za tohoto předpokladu varianta navrhovaná
investorem bude možná a přijatelná a bude znamenat řešení nepříznivých dopravních
charakteristik v předmětném území.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
MÚK je umístěna v pracovním staničení realizované stavby R48 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 silnice R48, které jsou
navrženy dle ČSN 736102. Konstrukce vozovky je navržena jako netuhá dle TP 170 –
Navrhování vozovek pozemních komunikací, zároveň je návrh vozovky shodný s konstrukcí
na rychlostní silnici R48 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
zachová původní odvodnění R48 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
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
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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 hlášek 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
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
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Dále kapitola obsahuje podrobný popis technického řešení jednotlivých staveb s rozdělením
na dílčí stavební objekty. Kapitola rovněž obsahuje intenzity dopravy na jednotlivých úsecích
uvažované v hlukové a rozptylové studii.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržený způsob realizace 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 a stavební řešení je navrženo v souladu s požadavky na obdobné
stavby. Navržená 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.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby: 2008
Ukončení: 2009

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

Moravskoslezský

Obec

Nošovice, Vojkovice

Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

B.I.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

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice.
Kapitola obsahuje SO 003 Demolice RD č.p. 62 přesto, že během posuzování vlivů na
životní prostředí dokumentace dále požaduje protihlukovou ochranu toho objektu a jeho
zachování. Zde se zřejmě předpokládá, že během další přípravy není vyloučeno vykoupení
tohoto objektu.
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Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
V kapitole jsou přehledně uvedeny hodnoty trvalých a dočasných záborů v členění na ZPF,
lesní pozemky a ostatní plochy.
Z přehledných tabulek je zřejmé, že hodnocený záměr představuje trvalý zábor ZPF 23 113
m2, lesních pozemků 7 047 m2 a 4 598 m2 ostatních ploch.
Dále kapitola obsahuje zastoupení pozemků podle druhu v trvalém záboru stavby a
stanovení množství kulturních zemin.
Celkové množství ornice sejmuté z ploch trvalého záboru stavby činí 3 956 m3. Celkové
množství zeminy z podorničí představuje 1 979 m3.

B.II.2 Voda
V kapitole je konstatováno, že pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavbě
obvyklým způsobem. Největší spotřeba vody v období výstavby záměru bude při zpracování
betonové směsi, která bude dovážena z centrální betonárky.
Provozní voda bude pokryta dovozem v cisternách.
Budování nových přípojek vody není nutné.

B.II.3 Surovinové 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 v kapitole B.6 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.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole je konstatováno, že veškerá doprava stavebního materiálu, hmot a výkopku bude
realizována po stávající komunikační síti. Součástí stavby bude omezení provozu na
rychlostní komunikaci R48, kde dojde k uzavření pravých jízdních pruhů. Dále jsou v kapitole
uvedeny intenzity dopravy včetně grafického schématu, seznam přeložek a úprav
inženýrských sítí.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
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Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Pro posouzení imisního stavu území po realizaci stavby R48 – MÚK Nošovice byla
v dokumentaci zpracována rozptylová studie (04/2007), která hodnotí nejbližší okolí stavby a
hodnotí vliv silniční dopravy po realizaci uvedené stavby.
Na základě požadavku MŽP byla zpracována nová rozptylová studie (02/2008). Úkolem této
studie bylo zmapovat imisní zátěž dotčené lokality v okolí rychlostní silnice R48 po výstavbě
mimoúrovňové křižovatky, která napojí průmyslovou zónu Nošovice na tuto rychlostní silnici.
Výpočet rozptylové studie je proveden ve dvou variantách:
1. situace bez realizace MÚK v plánované lokalitě.
2. Situace po realizaci stavby – souhrnně pro výhledovou dopravu na silnici R48 včetně
realizovaného záměru, tj. napojení průmyslové zóny na R48 uvažovanou stavbou
MÚK.
Do výpočtu rozptylové studie jsou zahrnuty stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které
budou provozovány v průmyslové zóně Nošovice, tj. automobilka Hyundai Motor
Manufacturing Czech a další výrobci. Dále je zahrnuta tzv. vnější a vnitřní doprava
v průmyslové zóně.
V kapitole je dále uveden popis bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší
včetně tabulek uvádějících produkci emisí v zájmové oblasti bez MÚK a po jejím
zprovoznění.
Závěr
V rozptylové studii bylo provedeno hodnocení vypočtených imisních koncentrací
znečišťujících látek po stavbě MÚK Nošovice. Do výpočtu modelu byla zahrnuta doprava na
komunikaci R48, doprava vyvolaná provozem PZ Nošovice a též zdroje emisí v této zóně po
zahájení výroby automobilů.
Zpracovatel rozptylové studie konstatuje na základě zjištěných hodnot, že provozem
mimoúrovňové křižovatky očekává velmi nízké zvýšení imisní zátěže. Vzhledem
k očekávaným emisím zdrojů v PZ a výhledové dopravě na R48 bude navýšení imisních
koncentrací znečišťujících látek nepatrné a prakticky bez vlivu na imisní situaci lokality.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz
záměru nezpůsobí překračování imisních limitů a proto lze doporučit realizaci stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována kvalitně, přehledně, nadstandardně z hlediska podrobnosti zdrojů
znečištění, využívá nejnovějších poznatků o emisích z motorových vozidel.
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B.III.2 Odpadní vody
V kapitole je konstatováno, že při výstavbě přeložky budou vznikat pouze odpadní vody
splaškové. Během provozu přeložky budou vznikat odpadní vody srážkové. Následuje popis
systému odvodnění komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná kvalitně, přehledně,v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.3 Odpady
V kapitole je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a ve fázi jeho
provozu, včetně předpokládaného množství odpadu.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.4 Hluk
Na základě požadavku MŽP byly zpracována nová hluková studie (02/2008). Tato
aktualizace hlukové studie je uvedena v plném rozsahu v příloze Doplnění dokumentace
Kapitola dále obsahuje intenzity předpokládané dopravy včetně grafického schématu,
přehled navržených protihlukových stěn a podrobné tabulky obsahující výsledky hlukové
studie, která je součástí doplněné dokumentace.
Závěr
Provedený výpočet akustické situace pro rok 2020 prokázal, že realizací záměru bez
protihlukových opatření bude ovlivněna nad platné hygienické limity většina nejbližších
chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb v území.
Realizací sedmi protihlukových stěn celkové délky 1 632 m, výškách 2,0 až 6,0 m a celkové
ploše 6 813 m2 dojde k ochraně všech chráněných venkovních prostorů a chráněných
venkovních prostorů staveb v území pod úroveň platných hygienických limitů hluku v denní i
noční době.
V případě domu č.p. 62 lze očekávat celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku (z R48
a MÚK Nošovice včetně závodu HMMC) na úrovni 54,3 dB v denní době a 50,0 dB v noční
době. Hygienický limit 60 dB v denní době tím nebude s velkou rezervou překročen, v noční
době bude hluk na hranici platného limitu 50 dB.
Detailní parametry zdrojů byly aktualizovány dle současných aktuálních informací a procesu
EIA pro HMMC (Hyundai Motor Manufactury Company).
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná kvalitně, přehledně,v dostatečné hloubce pro posouzení.
Stanovisko zpracovatele posudku ke kapitole B.III:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Pro posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví byl zpracován znalecký posudek hodnocení
vlivů na veřejné zdraví. Znalecký posudek zpracoval MUDr. Bohumil Havel .
Následují kapitoly vycházející ze zpracovaného posudku. Kompletní hodnocení zdravotních
rizik je uvedeno v příloze Dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
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.
Zpracovatel rozptylové studie konstatuje na základě zjištěných hodnot, že provozem
mimoúrovňové křižovatky očekává velmi nízké zvýšení imisní zátěže.
Vzhledem k očekávaným emisním zdrojům v PZ a výhledové dopravě na komunikaci R48
bude navýšení imisních koncentrací znečišťujících látek nepatrné a prakticky bez vlivu na
imisní situaci lokality.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz
záměru nezpůsobí překračování imisních limitů a proto lze doporučit realizaci stavby. Model
znečištění ovzduší SYMOS 97, který je dle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá k výpočtu
maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných zdrojů na
jmenovitý výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti.
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 R48 a MÚK Nošovice. Imisní zátěž ve větší vzdálenosti
od komunikace (cca 100 m a dále) je výrazně nižší.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Pro snížení vlivů sekundární prašnosti lze doporučit následující podmínku:
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Pro dopravu materiálů na staveniště budou stanoveny přepravní trasy
minimalizující zatěžování okolní silniční sítě a vedené pokud možno mimo
obytnou zástavbu; doprava bude minimalizována volbou vhodných nákladních
vozidel a jejich plným vytížením; v případě potřeby bude během stavby
technika před výjezdem na okolní komunikace čištěna a bude zajištěno i čištění
komunikace v dotčených úsecích (strojní nebo ruční zametání, kropení apod.);
při přepravě sypkých prašných materiálů bude náklad zakrýván plachtami;
deponie sypkých a prašných materiálů budou v rámci staveniště vymezeny tak,
aby byla co nejméně dotčena okolní obytná zástavba; v případě velké prašnosti
při zemních pracích budou příslušné části staveniště skrápěny.

Pro snížení vlivů osvětlení je stanovena následující podmínka:
−

MÚK Nošovice technicky řešit tak, aby nemohlo docházet k osvětlování
chráněné obytné zástavby a prostoru RBK podél Žermanického přivaděče.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
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 noc na základě přijatých opatření – protihlukové stěny.
Provedený výpočet akustické situace (aktualizace) pro rok 2020 prokázal, že realizací
záměru bez protihlukových opatření bude ovlivněna nad platné hygienické limity většina
nejbližších chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb.
Z tohoto důvodu byly navrženy protihlukové stěny. Jedná se o sedm protihlukových stěn
celkové délky 1 632 m, výškách 2,0 až 6,0 m a celkové ploše 6 813 m2.m Jejich realizací
dojde k ochraně všech chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů
staveb v území pod úroveň platných hygienických limitů hluku v denní i noční době.
V případě domu č.p. 62 lze očekávat celkovou ekvivalentní hladinu akustického tlaku (z R48
a MÚK Nošovice včetně závodu HMMC) na úrovni 54,3 dB v denní době a 50,0 dB v noční
době. Hygienický limit 60 dB v denní době tím nebude s velkou rezervou překročen, v noční
době bude hluk na hranici platného limitu 50 dB.
Na základě zjištěné hodnoty pro noc na hranici přípustných hodnot 50 dB doporučuji znovu
zvážit ze strany dotčených orgánů otázku problematiky domu č.p. 62 a v souladu
s původními závěry uvedenými v oznámení doporučit odstranění uvedeného objektu. Na
základě závěrů zjišťovacího řízení a požadavku zabezpečit zachování objektu byla
zpracovatelem hlukové studie navržena opatření dle požadavků závěru zjišťovacího řízení a
navržena opatření z hlediska hluku pro zachování tohoto objektu. Tato opatření byla
v hlukové studii uvedené v dokumentaci (09/2007) navržena, při aktualizaci hlukové studie
v doplnění dokumentace byla zjištěna hodnota na hranici přípustných limitů. Z tohoto důvodu
se znovu doporučuje realizovat původní návrh.
Průkaznost závěrů bude ověřena měřením hlučnosti po realizaci stavby.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3 byla zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Nicméně
vzhledem k existenci některých nových podkladů byl oznamovatel vyzván k doplnění těchto
podkladových studií a měření. Oznamovatelem byly předány:
Posouzení vlivu provozu výrobního areálu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008
Protokol o zkoušce č.: H 129/07

- Měření hluku z dopravy rychlostní komunikace „Sil. I/48

Dobrá – Tošanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007
Pozn.: Měřeny hladiny hluku ze silniční dopravy, vlivy hluku ze železnice byly při měření
vyloučeny.
Dne 29.09.2008 byla zpracovateli posudku zapůjčena k nahlédnutí Hluková studie
Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst.
Č. Těšín“, Ecological Consulting a.s., 08/2008
Vlivy hluku ze silniční dopravy
V rámci prací na posudku bylo provedeno následující posouzení očekávaných hladin hluku
ze silniční dopravy pro nejzatíženější referenční bod v lokalitě Vojkovice č.p. 62. Byly
vyhledány vypočítané hladiny hluku u objektu Vojkovice č.p. 62 z jednotlivých zdrojů a
jednotlivých podkladů. Pro jednotlivé zdroje byly provedeny energetické součty hladin hluku
s následujícími výsledky:
Vojkovice č.p. 62
Bez protihlukových opatření
R48+MÚK
Nošovice (1)
den
noc

63,1
58,5

Průmyslová
zóna external (2)
45,5
38,9

Průmyslová
zóna internal (2)
38,7
35,1

součet
hladin hluku

měření (3)

63,2
58,6

60,3
56,4

Včetně protihlukových opatření (protihluková stěna o délce 76 m, výšce 4,5 m zčásti v místě
stávajícího plotu)
R48+MÚK
Nošovice (1)
den
noc

54,1
49,5

Průmyslová
zóna external (2)
45,5
38,9

Průmyslová
zóna internal (2)
38,7
35,1

součet
hladin hluku
54,8
50,0

(1) R48 - MÚK Nošovice, Aktualizace hlukové studie, Transconsult s.r.o., 08/2007
(2) Posouzení vlivu provozu výrobního areálu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008
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- Měření hluku z dopravy rychlostní komunikace „Sil.

I/48 Dobrá – Tošanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007
Vlivy hluku ze železnice
Vlivy hluku ze železnice jsou řešeny v hlukové studii Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr.
Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín“, Ecological Consulting a.s.,
08/2008
U objektu Vojkovice č.p. 62 sice není stanoven bod výpočtu ani bod měření, ale dle výkresu
pásem hluku ve výšce 3 m lze usuzovat na následující.
Ve variantě 0 (stávající stav):
- v denní době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB,
- v noční době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 60-65 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 55-60 dB, jižní fasáda v pásmu 50-55 dB.
Ve variantě 1 – Výhledová železniční doprava s PHS (protihlukovými stěnami) – pro ochranu
objektu Vojkovice č.p. 62 není zřejmě PHS navržena:
- v denní době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB,
- v noční době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, západní fasáda
v pásmu 60-65 dB, východní a jižní fasáda v pásmu 55-60 dB.
V této studii je mj. řešena problematika souběhu optimalizované železniční trati a rychlostní
silnice (výkres Kumulace silniční a železniční dopravy po provedení rekonstrukce).
- v denní době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 70-75 dB, východní fasáda
v pásmu 65-70 dB západní fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB,
- v noční době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB.
Výkres označený Návrh protihlukových opatření zobrazuje objekt Vojkovice č.p. 62 jako
objekt určený k provedení IPO (individuálních protihlukových opatření) s tím, že pro severní
fasádu objektu se navrhuje IPO s útlumem >40 dB, pro západní a východní fasádu IPO
s útlumem 35-39 dB, pro jižní fasádu se uvažuje možný návrh IPO s útlumem 30-34 dB,
Závěr k této problematice
1. Na základě začlenění dalších zdrojů hluku dle aktualizovaných studií do výpočtu bylo
zjištěno, že zdroje z areálu Hyundai se na vlivech podílejí minimálně v úrovni 0,1 –
0,7 dB.
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2. Vypočtené hladiny hluku korelují s hladinami hluku naměřenými a vykazují
dostatečnou bezpečnostní rezervu (2,8 dB pro denní dobu a 2,1 dB pro noční dobu).
3. Hladiny hluku ze silniční dopravy a ze železnice nelze sčítat. Vlivy hluku ze silniční
dopravy a ze železnice mají rozdílný charakter a dle legislativy mají také stanoveny
rozdílné hlukové limity a je nutno je posuzovat zvlášť. Pro ilustraci je samozřejmě
fyzikálně můžeme sečíst:
Teoretické součty hladin hluku u objektu Vojkovice č.p. 62 (LAeq v dB(A))
Den
Noc
Den
Noc

Železnice
70,0
65,0
Limit železnice
60
55

Silniční doprava
54,8
50,0
Limit silnice
60
50

Součet
70,1
65,1

Pozn. 1: Hladiny hluku ze železnice odvozeny z pásem hluku ze zpracované hlukové
studie železnice
Pozn. 2: Hladiny hluku ze silniční dopravy odvozeny z aktualizované hlukové studie a
dalších aktualizovaných podkladů. Lze předpokládat, že modelováním lokalizace,
délky a výšky protihlukové stěny může dojít k podstatně významnějšímu snížení
těchto vlivů.
Z výše uvedeného výpočtu je zřejmé, že vlivy silniční dopravy budou v tomto
teoretickém součtu malé - v úrovni 0,1 dB, ale samozřejmě s tím, že oba vlivy mají
odlišný charakter.
4. Protihluková stěna u objektu Vojkovice č.p. 62 je dle výkresu izofon navržena
pravděpodobně mezi objektem a železnicí, což povede k vysoké účinnosti ve vztahu
k vlivům hluku ze železnice, ale k malé účinnosti ve vztahu k vlivům silnice a MÚK.
Proto doporučujeme v rámci DSP provést modelování lokalizace, délky a výšky
protihlukové stěny se zvážením metodicky doporučené lokalizace této stěny (nebo
dalších stěn) přímo u zdroje silničního hluku (větev D MÚK) s oboustrannou
maximálně pohltivou úpravou (pro odstranění odrazů hluku ze železnice). Při této
lokalizaci by mělo dojít ke snížení hladin hluku z R48 a MÚK pod platné hlukové limity
s dostatečnou bezpečnostní rezervou.
Řešení navržené v posuzované dokumentaci povede ke snížení stávajících vlivů
hluku zjištěných měřením o 5 dB ve dne a 6 dB v noci. Pokud bude realizováno
v posudku navržené opatření, pak lze očekávat snížení vlivů o cca 10 dB oproti
stávajícímu stavu.
5. Řešení vlivů hluku ze železnice je věcí správce železniční dopravní cesty, v případě
rekonstrukce pak musí být tyto vlivy řešeny v rámci procesu EIA na záměr
rekonstrukce, případně v návazných správních řízeních.
6. Hodnocení zdravotních rizik bylo v dokumentaci provedeno pro vlivy silničního hluku.
Hluk ze železnice nebyl řešen. Vzhledem k tomu, že oba zdroje hluku mají odlišný
charakter, různé limity a také různé vlivy na zdraví, nelze počítat s jednoduchými
kumulativními vlivy. Za předpokladu, že u vlivů hluku ze železnice dojde v rámci
uvažované rekonstrukce k souladu s platnou legislativou (např. bezpečné plnění
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hlukových limitů apod.), pak lze předpokládat plnou platnost provedeného hodnocení
zdravotních rizik.
Vzhledem k tomu, že proces EIA na rekonstrukci železnice v současné době probíhá,
nepovažujeme za vhodné ani za možné stanovovat v rámci procesu EIA na MÚK
Nošovice detailní podmínky k záměru rekonstrukce železnice, tyto musí být řešeny
v rámci jeho procesu.
V rámci aktuálního procesu EIA lze ukládat podmínky – např. realizaci protihlukových
opatření pouze jeho aktuálnímu oznamovateli.
K tomuto bodu se stanovuje následující podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
−

Protihluková stěna 6 - stěna zvukově pohltivá - provést modelování lokalizace,
délky a výšky protihlukové stěny se zvážením metodicky doporučené
lokalizace této stěny (nebo dalších stěn) přímo u zdroje silničního hluku (větev
D MÚK) s oboustrannou maximálně pohltivou úpravou (pro odstranění odrazů
hluku ze železnice) - chrání chráněný venkovní prostor stavby domu č.p. 62.
V případě, že by nebylo možné splnit hlukové limity s bezpečnou rezervou,
provést další protihluková opatření na objektu pro zajištění hlukových limitů
v chráněném vnitřním prostoru staveb na základě konzultace s orgánem
ochrany veřejného zdraví. Ve spolupráci se správcem železniční dopravní cesty
po upřesnění záměru Optimalizace železniční trati zpracovat hodnocení
zdravotních rizik vlivů hluku ze všech významných zdrojů hluku v přiměřeném
rozsahu.

−

Po uvedení záměru do provozu provést kontrolní měření hladin hluku,
v případě, že bude zjištěno překročení hlukových limitů provést dodatečná
protihluková opatření.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Pro stavbu Dobrá – Tošanovice, silnice I/48 byl zpracován Podrobný geotechnický průzkum
firmou K-GEO s.r.o. v 04/2000, který zahrnoval i předmětné území prostoru navrhované
mimoúrovňové křižovatky. Dále bylo zpracováno Ověření HG poměrů v místě napojení PZN
na silnici I/48 Geotestem Brno.
Projekt vychází ze zpracovaného podrobného průzkumu území a řeší na základě doporučení
zabezpečení pro stavbu včetně zabezpečení odvedení povrchových vod v rámci
připravované stavby v souladu se zohledněním odvodnění v rámci stavby R48.
Dle projektu bude zabezpečeno odvodnění jednotlivých větví mimoúrovňové křižovatky
příčným sklonem vozovky do odvodňovacích žlábků u krajnice se silničními vpustěmi, jejichž
připojovací potrubí jsou vyústěny na skluzy ve svazích násypů nebo šachet na dešťové
kanalizaci a následně do silničních příkopů. Odbočovací pruh do průmyslové zóny ze směru
od Frýdku - Místku bude odvodněn příčným sklonem do štěrbinového žlábku umístěného v
krajnici.
Silniční příkopy budou ukončeny vyústními objekty v břehu přivaděče Morávka - Žermanice.
Silniční příkop u navrhované okružní křižovatky v rámci Průmyslové zóny Nošovice bude dle
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projektu ukončen lapačem splavenin a dešťové vody budou odváděny do vyústního objektu v
břehu převaděče Morávka - Žermanice.
V rámci výstavby MÚK PZ Nošovice dojde k přemístění stávajícího ocelového odlučovače
ropných látek, výtok z odlučovače bude ukončen v silničním příkopu.
Na základě projektu je možné uvést, že předmětná stavba nebude znamenat negativní
ovlivnění povrchových a podzemních vod.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Pro snížení možných havarijních vlivů
byla stanovena do návrhu stanoviska příslušného úřadu následující podmínka:
−

Záměr vybavit takovým systémem odvodnění, který umožní zachycení a
odstranění případného havarijního znečištění před jeho vstupem do recipientu
(dešťové usazovací nádrže - DUN, výústní objekty osazené resp. s možností
osazení norné stěny apod.).

D.I.5 Vlivy na půdu
Realizací stavby dojde k záboru zemědělské půdy. 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. 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.
Skryto bude 3 956 m3 ornice a 1 979 m3 podornice. 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.
Se skrytými zeminami bude zacházeno v souladu se zák.č. 334/1992 Sb. ve znění platných
předpisů.
Půda určená k plnění funkce lesa bude rovněž dotčena. Navrhovaná křižovatka představuje
zásah do dospělého lesního porostu na levém břehu vodního toku (přivaděče). Trvalý zábor
bude činit 7 047 m2.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.5 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí, nerostné a další přírodní zdroje nebudou významně negativně
ovlivněny.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.7 Vlivy na flóru a faunu
Předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy.
Vlivy na rostliny
Při realizaci záměru dojde k likvidaci vegetačního krytu v prostoru trvalého i dočasného
záboru - předpokládá se skrývka ornice, její uložení na mezideponie pro zpětné využití a
odvoz přebytečné ornice. Dojde k záboru 0,7 ha lesních pozemků a kácení mimolesní zeleně
v rámci přemostění přivaděče na dvou větvích křižovatky, zeleně v zahradách v prostoru
záboru, na náspu železniční trati apod.
Vlivy na živočichy
Při realizaci záměru dojde k zániku a zásadní přeměně biotopů se stanovišti řady
bezobratlých i obratlovců. Většina bude při zásahu fyzicky likvidována, pouze část
vagilnějších druhů je schopna plochu v době zásahu opustit. Zároveň dojde k zásahu do
teritorií druhů (rušení ptáků při hnízdění apod.), které stabilně obývají sousedící biotopy dopad na, biotu se zastoupením ZCHD na území Nošovic však není vzhledem k celkové
probíhající plošné přeměně biotopů zásadní. V současném stavu rozpracovanosti záměru je
nereálné provádět zásadní změny v projektové dokumentaci i v rámci její vlastní realizace,
proto nemá smysl navrhovat zásadnější kompenzace.
Na lokalitě byl při průzkumu doložen výskyt pouze migrujících jedinců čmeláků, jež jsou
ZCHD z kategorie O. Ochrana jednotlivých exemplářů blanokřídlého hmyzu postrádá v
obdobných případech totálního záboru ploch výraznějšího smyslu, ohrožení populace
euryvalentních druhů čmeláků není v souvislosti s realizací záměru očekáváno.
Předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy
Nepřímé vlivy na biotu lze hodnotit zvl. v rámci vlivů kumulativních - křižovatka je součástí
rozsáhlého komplexu staveb, z nichž nejzávažnější jsou průmyslová zóna Nošovice a
komunikace R48 - tyto stavby významnou měrou zasahují do krajiny Podbeskydské
pahorkatiny např. záborem území, fragmentováním jeho celistvosti a snížením prostupnosti,
zvýšením úrovně hlukové zátěže a emisí při dopravě aj. Lokálné je podstatné zvl. omezení
funkce regionálního biokoridoru v důsledku přemostění přivaděče, pro něž bude nutno
kácení břehových porostů. Omezení funkce se odrazí na snížení prostupnosti krajiny pro
většinu lokálních populací měkkýšů, hmyzu, obojživelníků, plazů a savců.
Termín provádění prací
Zásahy do zeleně
Zásahy do zeleně rostoucí mimo les je nutno provádět v období mimo vegetaci, tj. od 1. 10.
do 31. 3., a to na základě příslušných náležitosti. Kácení nebo ořez dřevin v jiném ročním
období lze realizovat pouze v nezbytně nutných a odůvodněných případech na základě
projednání s orgánem ochrany přírody.
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Zásahy do biotopů specifických druhů živočichů
Zásahy do biotopů většiny živočišných druhů, v daném případě však především do biotopů
běžných druhů ptáků, lze obecně realizovat v nevegetačním období, tzn. od 1. 10. rozmezí
upravit v termínu od 15. 8. do 30. 4.). Uvedená omezení není nutno akceptovat v případě,
když práce na lokalitě budou zahájeny v zimních měsících a v následujícím jarním období již
nebudou existovat biotopy, v nichž by mohly zástupci běžné avifauny hnízdit (tzn. v důsledku
realizace akce tato stanoviště zaniknou).
Ochrana stávající zeleně, výsadby
Po dobu stavby je třeba dřeviny, které by mohly být poškozeny mechanicky nebo změnou
úrovně či zpevňováním terénu, chránit před poškozením:
• bedněním kmenů;
• ponecháním nezměněné úrovně terénu s nezpevněným zatravněným povrchem alespoň v
prostoru vymezeném šířkou korun jednotlivých stromů nebo porostů;
Pro výsadby použít dřeviny, které druhovou skladbou odpovídají stanovišti, tzn. listnaté
dřeviny rostoucí v dubohabřinách, podél přivaděče také druhy potočního luhu - dle PD se
počítá s výsadbou dřevin, která v rámci prostorových i účelových možností stavby alespoň
částečně nahradí skácený lesní porost.
Dřeviny z prostoru záboru schopné přesazení doporučujeme využít pro sadové úpravy
stavby.
Záchranné transfery živočichů
V prostoru záměru nebyl zjištěn předpokládaný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů s
trvalými sídelními vazbami na dotčenou lokalitu. Dle příslušných ustanovení zákona č.
114/1992 Sb. není tedy třeba požadovat výjimku z ochranných podmínek pro ZCHD a
následně realizovat opatření k omezení vlivu stavby na jejich populace. Nepřítomnost
některých předpokládaných ZCHD však byla pravděpodobně dána nepříznivými klimatickými
podmínkami v daném roce. Proto by bylo žádoucí provést průzkum území před provedením
stavebních prací a uskutečnit případné transfery. Jejich realizace bude ale účelná pouze u
některých skupin živočichů (převážně obojživelníci a plazi), a to v roce, v němž budou
probíhat stavební práce (resp. v roce předchozím, pokud bude stavba zahájena v
nevegetačním období a bude dále kontinuálně pokračovat. Vlastní transfery musí být
realizovány pod vedením odborných pracovníků (zoolog). Transfery savců a ptáků jsou nejen
bezpředmětné, ale technicky nerealizovatelné. U ptáků je nezbytné naplnit zákonnou
podmínku jejich ochrany zajištěním nerušeného průběhu jejich reprodukčního období, tj.
umožnit jejich vyhnízdění tím, že minimálně do poloviny srpna nebudou na dotčeném území
zahájeny stavební práce.
Návrh monitoringu negativních vlivů
Vzhledem k faktu, že stavba MÚK je reálně součástí rozsáhlé liniové stavby komunikace
R48, bylo by neefektivní navrhovat monitoring pouze pro tuto dílčí část. Sledování
negativních vlivů liniové stavby je třeba řešit komplexně - např. po dokončení zajištění
alespoň částečné prostupnosti krajiny zachováním migračních koridorů, zamezení vstupu
živočichů na komunikaci v exponovaných úsecích (prostupy lesy), protihluková ochrana.
apod.
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Srovnání možných variant zamýšleného zásahu s návrhem optimální varianty
Projektová dokumentace není řešena variantně. Nulová varianta by sice umožnila zachovat
stav krajiny v současné podobě (zvl. by nedošlo ke kácení 0,7 ha listnatého porostu), ale
nebyly by nahrazeny některé přerušené komunikace v důsledku výstavby průmyslové zóny
Nošovice. S ohledem na kumulativní vlivy souvisejících staveb se alternativa nulové varianty
stavby křižovatky jeví jako nepodstatná.
Shrnutí a závěr
Bylo zjištěno, že pro stavbu křižovatky bude nutno mj. skácet 0,7 ha lesního porostu
dubohabřiny a dvakrát přemostit Žermanický přivaděč, který je VKP a součástí ÚSES jako
regionální biokoridor. Kompenzace oslabení jeho funkce v důsledku skácení dřevin z
břehových porostů pro stavbu mostů je nereálná - ty budou navazovat na stávající most na
komunikaci R48 a most na souběžné železniční trati. Vzhledem k faktu, že křižovatka je
stavbou vyvolanou v důsledku již realizovaných nebo v současnosti budovaných staveb
(průmyslová zóna a komunikace R48), je nereálné navrhnout účinná zmírňující nebo
kompenzační opatření pro ochranu přírody nad rámec projektové dokumentace (zvl.
protihlukové stěny a výsadby zeleně alespoň částečně nahrazující smýcenou část lesa) stavba je místně i prostorově bez možnosti reálného variantního řešení.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.9 byla dále doplněna v rámci doplňku dokumentace a je dostatečná pro posouzení
vlivů na životní prostředí. Pouze vlivům na ÚSES a migraci mohla být věnována větší
pozornost. V rámci zpracování posudku byly stanoveny následující podmínky:
−

Minimalizace vlivu na vegetaci bude řešena na základě zpracované
inventarizace zeleně s minimalizací kácené zeleně.

−

V jarním období před zahájením stavebních prací provést zoologický průzkum,
jeho závěry zohlednit při stavebních pracích.

−

Před zahájením stavby provede ekodozor průzkum území s vymezením potřeby
opatření v době realizace vzhledem ke konkrétnímu stavu území (ptactvo, příp.
hnízdění) v době bezprostředně před zahájením stavby.

−

V rámci změny územního plánu zpracovat autorizovaným projektantem ÚSES
návrh na zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél
Žermanického přivaděče a další posílení řešit podél toku Holčina. V rámci
dalšího stupně projektu zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační
průchodnost) dle Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních
komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migrační
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (MD,
2006).

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Hodnoceni 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.
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Krajinný ráz území je zásadně změněn výstavbou průmyslové zóny Nošovice, kterou se
předmětná zóna přiblížila do blízkostí Beskyd. S výstavbou zóny souvisí i úprava dopravního
napojení území. Předmětná mimoúrovňová křižovatka bude součástí dopravní sítě území.
Vliv této stavby na krajinu bude pouze lokální - podstatně závažnější vliv na krajinu má
liniová stavba související komunikace R48 a průmyslová zóna, která je plošně výrazným
novým prvkem v území.
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.
Na straně 80 - 81 je uvedena tabulka hodnocení krajinného rázu. Z hodnocení vyplývá, že
původní využití území se vyznačuje pozitivními rysy krajinného rázu. Bylo dáno morfologii
terénu, i estetickými hodnotami původní krajiny. V současnosti je přímo místo stavby MÚK
územím se stávající trasou R48 a rovněž na navazujícím území došlo ke změně krajiny na
jiný typ využití s výraznou změnou původního rázu krajiny. Tyto nové charakteristiky krajiny
navrhovaný záměr pouze doplní. Nově vytvořený ráz krajiny realizací navrhované stavby
mimoúrovňové křižovatky bude ovlivňovat středně silně hodnoty stávajících vztahů v krajině.
Stavba slabě zasahuje do hodnot přírodní charakteristiky - nezasahuje ZCHÚ, ovlivňuje tah
biokoridoru. Při doplnění výsadeb s ohledem na okolní prostory v současné době již ve
ztížených podmínkách je možné uvedený záměr v současnosti v území realizovat bez
významného vlivu na krajinu předmětnou stavbou ve stávajících podmínkách území.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.10 je dále rozpracována v příloze doplnění dokumentace včetně požadované
vizualizace, je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.11 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Kulturní památky nebudou stavbou MÚK Nošovice dotčeny. Dojde k demolici jednoho
stavebního objektu rodinného domu.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.11 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. se zabývá pouze možnými vlivy přesahujícími státní hranice. Vůbec neřeší
komplexní charakteristiku vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti může být řešena např. následovně:
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví za stávajícího stavu v prostorech obytné zástavby
v nejbližším okolí záměru představuje nejvýznamnější vlivy hluk, který na několika místech
překračuje hlukové limity. Tyto vlivy lze charakterizovat jako malé svým rozsahem, ale velké
svým významem.
Po realizaci uvažovaného záměru (včetně realizace uložených protihlukových opatření) lze
očekávat snížení těchto vlivů pod platné limity a tím dojde i ke snížení významu těchto vlivů.

Vlivy na ovzduší a klima lze značit jako malé svým rozsahem a malé svým
významem.
Vlivy na povrchové a podzemní vody budou malé svým rozsahem a malé svým
významem, podmínkou stanoviska je ošetřeno zabezpečení proti havarijnímu
znečištění.
Vlivy na půdu a vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou malé jak svým
rozsahem, tak svým významem.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy budou malé svým rozsahem a velké významem zejména
v oblasti vlivů na ekosystémy, kdy dojde k ovlivnění regionálního biokoridoru podél
Žermanického přivaděče. Pro snížení těchto vlivů byly stanoveny příslušné podmínky.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz budou malé svým významem i rozsahem
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou malé svým rozsahem a v oblasti vlivů na
hmotný majetek budou mít velký význam, protože záměr vyžaduje demolici jednoho
rodinného domu.
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Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
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 psi 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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou analýzu havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení (např. Symos a Soundplan) odpovídají potřebám hodnocení a
patří mezi závazné metody pro hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního
prostředí a zdravotnictví.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Varianty řešení záměru nebyly navrženy.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MÚK je umístěna v pracovním staničení realizované stavby R48 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 silnice R48, které jsou
navrženy dle ČSN 736102. Konstrukce vozovky je navržena jako netuhá dle TP 170 –
Navrhování vozovek pozemních komunikací, zároveň je návrh vozovky shodný s konstrukcí
na rychlostní silnici R48 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
zachová původní odvodnění R48 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
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
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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 hlášek 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
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
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržený způsob realizace 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 a stavební řešení je navrženo v souladu s požadavky na obdobné
stavby. Navržená 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.

34

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

R48 – MÚK Nošovice

Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a
estetických a dopravních požadavků.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
Záměr obsahuje SO 003 Demolice RD č.p. 62 přesto, že během posuzování vlivů na životní
prostředí dokumentace dále požaduje protihlukovou ochranu toho objektu a jeho zachování.
Zde se zřejmě předpokládá, že během další přípravy není vyloučeno vykoupení tohoto
objektu.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V posuzované dokumentaci byla navržena následující řada opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:
−

Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou
správnou organizací stavby omezeny na nezbytně nutnou míru.

−

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
útrapy 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. Autorizovaným
projektantem ÚSES bude zpracován návrh posílení funkce regionálního
biokoridoru.

−

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).

−

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.

−

Projekt bude obsahovat výsadbu pásu geograficky původních dřevin v rámci
MÚK, zajišťující pohledové začlenění mimoúrovňové křižovatky do území a
funkční izolaci komunikace od území VKP.
V předmětném území je významné řešení zásahů souvisejících s kácením
dřevin a odstranění keřového patra, úprav v terénu s požadavkem na dodržení
základních prvků:
1) zásahy omezit na nezbytné minimum,
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2) v rámci přechodu mostními objekty minimalizovat vliv stavby na porost,
zabezpečit minimální vliv na ekologickou stabilitu porostu,
3) zabezpečit omezení narušení porostů dřevin nebo spodního patra
porostů dřevin u soliterních stromů nedotčených stavbou,
4) zabezpečit ochranu kořenového systému dřevin, které nebudou přímo
stavbou dotčeny
5) dodržovat v rámci výsadeb vhodné druhy
−

Před zahájením stavby provede ekodozor průzkum území s vymezením potřeby
opatření v době realizace vzhledem ke konkrétnímu stavu území (ptactvo,
příp.hnízdění) v době bezprostředně před zahájením stavby.

−

Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s
uloženými podmínkami provozu.

−

Provedena budou navržená protihluková opatření:

−

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 (celkové délka 312 m, výška 4 m,
stěna chrání řadu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních
prostorů staveb, zejména dům č.p. 53, 121, 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 4 m,
stěna chrání řadu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních
prostorů staveb, zejména dům č.p. 53, 121, 156, 72, 9 a další včetně plochy
určené územním plánem obce Vojkovice pro obytnou zástavbu).

−

Protihluková stěna 6 - stěna zvukově pohltivá (celková délka 76 m, výška 4,5 m,
stěna je zčásti v místě stávajícího plotu a chrání chráněný venkovní prostor
stavby domu č.p. 62).

−

Protihluková stěna 7 - stěna zvukově pohltivá (celková délka 132 m, výška 4 m,
stěna chrání chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor domu č.p.
144, 71, 180 a domu bez č.p. včetně plochy určené územním plánem obce
Nošovice pro obytnou zástavbu).

−

Protihluková stěna 8 - stěna zvukově pohltivá (celková délka 152 m, výška 4 m,
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).

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelem dokumentace byla stanovena výše uvedená preventivní a minimalizační
opatření, s nimiž lze rámcově souhlasit.
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Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek byla některá opatření upravena, upřesněna
a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu podmínek pro udělení
souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Vyjádření veřejnosti:
vyjádření veřejnosti č. 1
28.4.2008
Věc: Vyjádření k dokumentaci záměru R 48-MÚK Nošovice - Doplnění dle zákona
č.100/2001 Sb.o posuzování vlivu na životní prostředí (Ostrava - březen 2008) - nesouhlasné
stanovisko
Zásadní nedostatky, na které jsme upozorňovali v našem předcházejícím vyjádření,
Doplnění vůbec neřeší a trváme na našem původním nesouhlasném stanovisku. V našem
původním stanovisku jsme Vás rovněž žádali o písemnou odpověď, kterou jste nám
nedodali. Trváme na tom, že ani Doplnění dostatečně neposuzuje vliv na životní prostředí a
nedostatečně se zabývá opatřeními k eliminaci vlivu stavby na kvalitu života a zdraví
obyvatel v okolí. Zavádějící informace, že stavba MÚK zlepší dopravní obslužnost okolního
území zůstává i v Doplnění - tato stavba je výhradně připravována pro připojeni průmyslové
zóny a výhradně je vynucena zájmem soukromého investora nebo investorů, kteří budou v
průmyslové zóně působit. MÚK není v současné době potřebná pro napojení komunikací
směrem na Nižní a Vyšní Lhoty a velmi nepatrně změní současnou úroveň dopravní
dostupnosti. S pohledu nemožnosti jiné varianty: pokud zpracovatelé výše uvedené
dokumentace budou tuto otázku konzultovat stále s jedním zpracovatelem projektové
dokumentace TRANSCONSULTEM, s.r.o. (ing. Píša), a ten bude autorem, jak uvádí
Doplnění, odborného dokumentu pro možnost variantního řešení, nikdy se jiná varianta
neobjeví. Je to pouze otázka zadání, která je ovšem zásadní. Přínosem by mohly být nižší
náklady na přemostění R48 a mnohem citlivější zásah do životního prostředí. Vrcholem
arogantního přístupu k otázce životního prostředí je myšlenka na: cituji: „mnohem lepší
řešení - posunutí biokoridoru do potoka Holčina", což představuje snahu o zrušení v
současné době (vznik průmyslové zóny) tak z pohledu rovnováhy krajiny významného
biokoridoru kolem Žermanického přiváděče.
Zásadním nedostatkem posouzení hlukové situace je fakt, že v podkladech pro zpracování
hlukové studie zcela schází posouzení současného stavu, kdy hluk z provozu R48 již nyní
překračuje limity. Hluk zasahuje lokalitu, kde bydlíme z celého prostoru od horizontu v Dobré
až po nádraží v Dobraticích. Tato situace je způsobena k lidem v okolí naprosto diletantským
provedením R48 v tomto úseku (povrch vozovky, absence protihlukových stěn nebo
nevhodně provedené stěny v lokalitě Dobrá). Tato situace je známa i Krajské hygienické
stanici v Ostravě. Pokud zpracovatel hlukové studie toto neposuzoval, jak mohou být údaje v
tabulkách reprezentativní a jak si můžeme být jisti dodržením hlukových limitů po dokončení
MUK. Opět připomínáme, že ačkoli jsme tento fakt uváděli v předcházejícím vyjádření, náš
dvoupodlažní dům není uveden v tabulkách.
Připomínáme, že zároveň se připravuje další akce, která zasáhne naši obytnou zónu optimaIizace železnice. Tato skutečnost není v Doplnění uvedena a obáváme se, že je to
záměrem, aby v případě překračování hlukových limitů nebylo možno odhalit viníka (R48 ?,
MÚK ?, Hyundai ?, České dráhy?). Máme si snad myslet, že jsme byli „obětováni“ a na
normální bydlení můžeme zapomenout?
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Pro tvrzení autora dokumentace, že varianta MÚK je ekologicky přijatelná, znovu
připomínáme fakt, že stavba je navrhována v prostoru regionálního biokoridoru, který je
tvořen Žermanickým přivaděčem. Není patrné, jakým způsobem bude prokazatelně zajištěna
funkčnost biokoridoru z pohledu nerušené migrace zvěře - je jediným migračním průchodem
v okolí, pokud dokumentace považuje za pomocný migrační prvek potok Holčinu, pak
autorovi dokumentace znovu doporučuji se na něj podívat, je totiž nedostatečný a ani úpravy
nezajistí dostatečnou migrační kapacitu pro zvěř.
I když jsme o to žádali, neřeší Doplnění nežádoucí osvit okolí ve večerních a nočních
hodinách. MÚK a i kruhový objezd je umístěn nad terénem a vozidla budou osvětlovat celý
prostor dokola.
Vzhledem k uvedeným nedostatkům žádáme, aby Dokumentace nebyla přijata pro své
závažné nedostatky a pro možnost nesplnění zákonných požadavků na životní prostředí
obyvatel po realizaci stavby.
Doporučujeme rovněž, aby zástupci Vašeho ministerstva posoudili situaci na místě, situace
je již v současné době tristní a předložená dokumentace dle §8 zákona č.100/2001 Sb. ji do
budoucna bagatelizuje.
Čekáme písemnou odpověď k našemu vyjádření.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Záměr, stejně jako jeho varianty navrhuje dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění
oznamovatel (tedy ten, kdo hodlá provést záměr). Oznamovatel byl v rámci procesu EIA
vyzván k prověření dalších variant záměru resp. zdůvodnění, že jiné varianty nejsou vhodné.
Toto bylo provedeno v rámci doplnění dokumentace. Proces EIA nemůže měnit normované
technické předpoklady záměru.
V procesu EIA je v podmínkách návrhu stanoviska příslušného úřadu stanoven požadavek
na zabezpečení funkčnosti biokoridoru podél Žermanického přivaděče a požadavek na
zpracování návrhu na posílení funkce regionálního biokoridoru podél toku Holčina. Dále je
uloženo věnovat zvláštní pozornost posílení prostupnosti krajiny. Tyto požadavky, které
směřují ke zvýšení ekostabilizační funkce a prostupnosti krajiny, nelze považovat za „snahu
o zrušení biokoridoru podél Žermanického přivaděče“
V hlukové studii nebylo provedeno posouzení stávajícího stavu. V roce 2007 bylo provedeno
měření hladin hluku: Protokol o zkoušce č.: H 129/07 - Měření hluku z dopravy rychlostní
komunikace „Sil. I/48 Dobrá – Tošanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007. Dle tohoto měření
není vyloučeno, že v prostoru podél R48 dochází k překračování hlukových limitů. Proto byly
v rámci procesu EIA MÚK Nošovice a v rámci hlukové studie navrženy rozsáhlé protihlukové
stěny pro bezpečné plnění hlukových limitů. Z tohoto hlediska není možno neprovedení
hlukové studie pro stávající stav považovat za významnou chybu.
Referenční body hlukové studie byly v souladu se závaznou metodikou stanoveny na
hranicích plochy určené územním plánem obce Nošovice pro obytnou zástavbu. Z údajů
uvedených v hlukové studii lze usuzovat, že hladiny hluku po realizaci záměru budou
splňovat platné hlukové limity s dostatečnou bezpečnostní rezervou. Vzhledem k tomu, že
dům uváděný ve vyjádření je za prověřovanou hranicí, lze se zřetelem k fyzikálním zákonům
pro šíření hluku konstatovat, že zde budou hladiny hluku nižší a zároveň budou splněny
hlukové limity s větší rezevou.
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Problematika vlivů optimalizace železnice není v dokumentaci řešena. V současné době
probíhá na tuto optimalizaci proces EIA. Dle informačního systému EIA byla dokumentace
vrácena k dopracování dne 9.4.2008.
Co se týče vlivů hluku, pak je možno konstatovat, že vlivy hluku z automobilové dopravy a
vlivy železnice mají odlišný charakter, odlišné limity a mnohdy i odlišná protihluková opatření.
Navíc mají oba záměry různé oznamovatele a nelze očekávat, že se budou realizovat ve
stejné době. Z toho důvodu také lze doporučit, aby se oba záměry nespojovaly a např.
protihluková opatření byla řešena pro každý záměr zvlášť ve vztahu k plnění jeho vlastních
limitů. Ve výsledky se pak v aktuálním případě z hlediska silničního hluku účinnost
protihlukových opatření sčítá, takže dojde k většímu útlumu než jak je počítáno pro jednotlivé
zdroje.
Při měření hladin hluku lze oba druhy hluku od sebe velmi dobře odlišit (tak to bylo
provedeno i při výše uvedeném měření hluku).
Co se týče migrace (průchodnosti) pro živočichy, pak je v návrhu stanoviska příslušného
úřadu stanovena následující podmínka:
−

V rámci změny územního plánu zpracovat autorizovaným projektantem ÚSES
návrh na zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél
Žermanického přivaděče a další posílení řešit podél toku Holčina. V rámci
dalšího stupně projektu zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační
průchodnost) dle Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních
komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migrační
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (MD,
2006).

−
Co se týče vlivů osvětlování světly vozidel, tak zde je stanovena následující podmínka:
−

MÚK Nošovice technicky řešit tak, aby nemohlo docházet k osvětlování
chráněné obytné zástavby a prostoru RBK podél Žermanického přivaděče.
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vyjádření veřejnosti č. 2
24.4.2008
Věc: Vyjádření svého nesouhlasného stanoviska k zveřejněnému doplnění dokumentace dle
zákona č. 100/ Sb.,o posuzováni vlivu na životní prostředí stavebního záměru MÚK R-48
Nošovice.
Milada Králíková je vlastníkem rodinného domu č.p. 62 ve Vojkovicích, postaveného na
stavební parcele č, 73 st. K.ú. Vojkovice a zahrady na parcele č. 826/2 K.ú. Vojkovice.
Uvedené pozemky sousedí s připravovanou stavbou, ale nejsou vlastní stavbou přímo
dotčeny. Bezprostředně se nás to dotýká tím, že ŘSD a zpracovatel se v uvedeném doplnění
dokumentace řádně nevypořádal s námi uvedenými nedostatky ve zveřejněné dokumentaci
na MÚK R-48 Nošovice, nepřepracoval ji ve smyslu zápisu z jednání mezi zástupci MS kraje,
Transconsultu, Czechinvestu a s námi ze dne 8.3.2007, ve zveřejněném doplnění
dokumentace nás ŘSD opět chce bourat z důvodu výhledového hraničního limitu hluku pro
noc 50 dB v roce 2020, aniž by mělo zájem řešit naše odhlučnění v současnosti nadlimitně
hlučné R-48 Dobrá-Tošanovice, kdy hluk v noci přesahuje 56,4 dB. a místo našeho
odhlučnění, raději žádá KHS Ostravu o výjimku ze zákona.
Proto jako účastníci všech řízení ze zákona, se necítíme se být vázáni výše uvedeným
zápisem z jednání a ZÁSADNĚ NESOUHLASÍME se zveřejněným doplněním Dokumentace
o posuzování vlivů na životní prostředí záměru R-48 MÚK Nošovice podle zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které má zásadní nedostatky, je všeobecné,
uvádí nepřesné a zavádějící údaje a v mnoha bodech neodpovídá realitě, a vůbec
nenavazuje na Stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí výrobního závodu Hyundai MC na území PZ Nošovice (na ploše 260 ha) ze dne 5.5.2006 č.j.
34668/ENV/06 , R-48 Dobrá-Tošanovice z 12.6.1998 č.j. 400/2059/948/OPVŽ/98 e.o., a
dokumentaci na optimalizaci železnice 2B.
Svůj nesouhlas s doplněním dokumentace na MÚK R-48 Nošovice odůvodňujeme
následujícími skutečnostmi:
1.) Zpracovatel dokumentace vůbec nezohlednil skutečnost, že projekt R-48 DobráTošanovice byl zastaralý z r.1997, postavený a zkolaudovaný 30.10.2006. Zprovozněná R48 Dobrá-Tošanovice nepočítala se současnou hustotou provozu a místo projektované
hlučnosti pro posudek EIA den/noc 50/40 dB., nesplňuje v 21 měřených venkovních
chráněných prostorách obytných staveb kolaudační limit den/noc 60/50 dB a hluk zde
dosahuje limitu až den/noc 64,2/57,7 dB. ŘSD místo, aby odstranilo všechny nedodělky,
požádalo KHS Ostravu o výjimku ze zákona na limit den/noc 70/60 dB, místo aby řešilo
nadlimitně hlučný betonový povrch rychlostní komunikace výměnou za protihlukový povrch
vozovky, který může dosáhnout snížení hlučnosti o 12 dB proti běžnému povrchu. ŘSD
doposud výjimku ze zákona nedostalo a nadále provozuje nadlimitně hlučnou R-48 DobráTošanovice bez platného kolaudačního rozhodnutí, nesplnilo usnesení vlády č.550/2006 Sb.,
nepřehodnotilo stávající stavební povolení, neudělalo nic pro odhlučnění silnice a naopak
pustilo na nadlimitně hlučnou R-48 Dobrá-Tošanovice těžkou nákladní dopravu z výstavby
PZ Nošovice. Za těchto okolností je nesmysl umísťovat MÚK R-48 Nošovice na uvedenou
rychlostní komunikaci, když ŘSD dodnes nebylo schopno splnit předepsané hlukové limity.
2.) Nesouhlasíme s tvrzením, že stavba zlepší dopravní obslužnost okolního území, pro
tento účel bylo v rámci projektu R-48 Dobrá-Tošanovice postaveno přemostění mezi Malými
a Velkými Nošovicemi. MÚK R-48 Nošovice má sloužit výhradně jako hlavní nájezd do PZ
Nošovice pro soukromé investory.
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3.) Zásah připravované stavby do území bude značný, předpokládá vykácení 0,7 ha lesa v
RBK, přerušení RBK kolem žermanického přivaděče, předpokládá zásah do hladiny spodní,
vody a její snížení v místě stavby. Zvýšení hlukové zátěže na nadlimitně hlučné R-48 DobráTošanovice, imisní, emisní a světelné znečistění v místě stavby a tím i znemožnění
nerušené migrace volně žijících živočichů z RBK kolem Žermanického přivaděče do
Vojkovického lesa. Stavby infrastruktury se běžně staví na 50 let dopředu a měly by i
splňovat veškeré hygienické limity, výše uvedená stavba však neskýtá záruku plnění
hygienických limitů pro hluk, imise, emise, světelné znečištění a vibrace již v roce 2020.
Takovouto stavbu nemá smysl vůbec stavět, protože je neekologická a bude pokračovat v
další řízené devastaci krajiny.
4.) Zásadně nesouhlasíme s tvrzením Ing. Píši, že předložená varianta s jejím technickým
řešením v RBK je jediná možná varianta MÚK R-48 Nošovice. Především nebyla vůbec
posouzena varianta rozšíření MÚK Dobrá o MÚK Nošovice jako jediné kombinované MÚK,
přičemž by se úsek R-48 mezi MÚK Dobrá a přemostěním Žermanického přivaděče mohl
zkapacitnit o jeden jízdní pruh v každém směru a nájezdy a sjezdy by se prodloužily na více
než 500 m, podobná kombinovaná MÚK je u Olomouce, rozhodně by to bylo levnější,
bezpečnější a ekologičtější.
Žádáme doplnit posuzování variant umístění a technického řešení o plánované náklady, o
rozsah zásahu do ÚSES a o posouzení z hlediska nerušené migrace volně žijících živočichů
z RBK kolem Žermanického přivaděče do Vojkovického lesa tak jak to bylo předmětem
posouzení EIA závodu Hyundai v PZ Nošovice, a to zachování porostu kolem Žermanického
přivaděče a podpoření funkce RBK kolem Žermanického přivaděče a ne jeho zrušení a
převedení do BC kolem Holčiny, kde je stejně neprůchozí val železnice, který by si k
zprůchodnění na parametry LBK, nebo RBK vyžádal asi dalších 70 miliónů korun, které
dráhy v projektu optimalizace B2 neplánují proinvestovat na rekonstrukci přemostění Holčiny
v BC.
Ing. Krejčí z Čechinvestu uvedl na jednání 30.1.2007 plánované náklady na neekologickou
variantu MÚK R-48 Nošovice v RBK, předkládanou Ing. Píšou, 270 miliónů korun +
přestavba železničního mostu přes Žermanický přivaděč v rámci optimalizace 2B, 70 miliónů
korun + kruhová křižovatka na obvodové komunikaci kolem PZ Nošovice 30 miliónů korun:
Dohromady kolem 370 miliónů korun. Všichni se na jednáni shodli, že navrhovaný projekt
Ing. Píši je hezká MÚK postavená na zelené louce a ne v RBK kolem Žermanického
přivaděče mezi dvouma liniovýma překážkama čímž vznikne soustava 5 přemostění těsně
vedle sebe v úseku dlouhém 100 m, přičemž první neprůchozí železniční přemostění bude
přestavěno na parametry RBK nejdříve za 4 roky podle stavu projednání projektu
optimalizace 2B. Ing. Krejčí slíbil, že Ing. Píša zpracuje ekologickou variantu technického
provedení MÚK R-48 Nošovice. K tomu však již nedošlo, ekologická varianta MÚK
předpokládala změnu technického provedení větví MÚK z valu na piloty s betonovou
mostovkou a protihlukovým povrchem, umožňující zachování porostu v oku MÚK a tím
minimalizovat kácení, umožnit migraci zvěře pod mostovkou kolem 11. splavu směrem do
Vojkovického lesa, na větve i kruhovou křižovatku umístit PH stěny a zástěny proti
světelnému znečistění RBK, neprojektovat vyhřívané nájezdové pruhy za účelem
minimalizovat chemické ošetření v zimním období v místě pstruhového revíru Žermanického
přivaděče a chovného pstruhového potoka Holčina.Takováto ekologická varianta MÚK R-48
Nošovice by splňovala podmínky na 50 let dopředu v RBK, jen by stála 2x tolik co
neekologická. Pokud stát nemá dostatek financí, nemá smysl povolovat a stavět MÚK R-48
Nošovice ve variantě která již před výstavbou nezaručuje plnění hygienických limitů v roce
2020 a znemožňuje nerušenou migraci volně žijících živočichů v RBK. Nulová varianta není
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ve smyslu zákona variantní řešení, ale je to jen alibismus pro odůvodnění neekologické
varianty MÚK R-48 Nošovice, umístěné na nadlimitně hlučné R-48 Dobrá-Tošanovice v RBK
se kterou si ŘSD za peníze z fondu ISPA - EU doposud nedokázalo poradit.
5.) Nesouhlasíme s dopracováním HIukové a Rozptylové studie, protože vycházejí z
nekompletních a neaktuálních podkladů.
Žádáme doplnit rozptylovou studii o podkladové údaje z měření v plánovaném místě
výstavby na R-48 Dobrá-Tošanovice a ne ze stanic, které nemají skutečnou
reprezentativnost měření.
Žádáme doplnit podkladové materiály pro hlukovou studii o sčítání dopravy na R-48 DobráTošanovice z roku 2007 - 2008. O hluk a emise ze zkušební dráhy, z CS karga, z nadlimitně
hlučné R-48 Dobrá-Tošanovice, z optimalizace železnice 2A,B, hluk z vlečky v zóně,
plánovaný hluk z brždění pantografových souprav typu 460 v nádraží Nošovice, které má
stát jen asi 200 m od RBK.
Stávající hluková i rozptylová studie je nepřesná, neobjektivní, a tím i umístění
protihlukových stěn a jejich typ, rozměr, počet je nesprávný a také neúčinný.
6.) Místo řádného, podrobného, celoročního, terénního a hlavně aktuálního botanického a
zoologického průzkumu v lokalitě plánované výstavby MÚK R-48 Nošovice. Je dokumentace
doplněna jen opisováním starých průzkumů z r.2005 od Kurase pro posouzení vlivu na
životní prostředí výstavby výrobního závodu Hyundai MMC v PZ Nošovice, ale jeho průzkum
končil 200 m před železničním přemostěním Žermanického přivaděče, na hranici PZ
Nošovice, tudíž se na lokalitu plánované výstavby MÚK vůbec nevztahuje, a orientační
průzkum - Šťastný z r. 2006. Pro opisováni starých průzkumů měl zpracovatel použít bod č.
12 souhlasného stanoviska EIA na R-48 Dobrá-Tošanovice z r. 1998, který ukládá, „ Po
vydání územního rozhodnutí nechat zpracovat ve vhodném vegetačním období odborný
přírodovědný průzkum zaměřený na přesnou lokalizaci výskytu zvláště chráněných živočichů
a rostlin v místě stavby, který ve svých závěrech stanoví podmínky pro záchranný transfer.“
Protože se zde vyskytovala řada chráněných živočichů jako vydry, ledňáčci, řada velkých
brouků, obojživelníci, plazi.
Pochybuji, že výše uvedený průzkum v r.1998 někdo dělal. Rozhodně porovnání se
současností by byl jasný důkaz negativního vlivu výstavby na životní prostředí v RBK kolem
Žermanického přivaděče.
7.) Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že z PZ Nošovice byl přeložen RBK do prostoru
kolem Žermanického přivaděče. Kolem Žermanického přivaděče byl RBK v minulosti vždy,
důkazem je souhlasně stanovisko EIA na R-48 Dobrá-Tošanovice z r.1998. Na veřejném
projednání vlivu na životní prostředí závodu Hyundai bylo konstatováno, že přirozeným
biokoridorem v území je prostor podél Žermanického přivaděče. Plánovaný biokoridor v BC
kolem Holčiny nemůže být přirozený, protože by musel být veden jako stávající a to v
žádném případě není, navíc z Vašeho leteckého snímku není patrno, že prostor kolem
Holčiny je neprůchozí a železniční přemostění přes Holčinu je z r.1868 a jeho přestavba na
parametry LBK, nebo RBK by si vyžádala náklady kolem 70 milionů korun, stejně jako
plánované náklady na přestavbu přemostěni Žermanického přivaděče, přičemž v projektu
optimalizace 2B se s přestavbou přemostění Holčiny na parametry RBK vůbec nepočítá.
Váš návrh přemístění RBK do prostoru kolem Holčiny vůbec neřeší způsob nerušené
migrace volně žijících živočichů z RBK kolem Žermanického přivaděče přes Holčinu do
Vojkovického lesa. Zapomněli jste uvést skutečnost, že železnice od přemostění přivaděče
vede od km 120,3 po 120,7 km v nepřehledném hlubokém zářezu do zákruty a po 120,8 km
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dále v zákrutě po zalesněném vysokém valu přes Holčinu. Mezi přivaděčem a Holčinou vede
souběžně do zákruty ve vzdálenosti 50 m podél kolejí R-48 Dobrá-Tošanovice, bez
protihlukových stěn, zástěn proti světelnému znečistění v okolí přemostění. Projíždějící
vozidla po R-48 hlukem a světelným znečištěním plaší migrující zvěř, která pak hyne pod
koly kolejových vozidel v úseku mezi 120,3 -120,9 km žel. trati, ročně v průměru 10-14 srn a
další drobná zvěř jako zajíci, bažanti, kuny a kočky a psi volně pobíhající. Úplné přerušení
RBK kolem Žermanického přivaděče z důvodu stavby MÚK v RBK a jeho převedení k
Holčině jen podpoří kvalitní jatka na železnici volně žijících živočichů.
8.) Zpracovaná vizualizace MÚK R-48 Nošovice nového stavu vůbec neodpovídá realitě,
protože na obrázku zůstal zakreslen vzrostlý původní porost v oku křižovatky, který je v
rámci kácení 0.7 ha lesa v RBK určen k likvidaci a to potom by měl být zcela jiný pohled na
MÚK.
9.) Není pravda, že všichni obyvatelé mají v okolí stavby napojení na vodovodní systém. My
máme jediný zdroj pitné vody studnu. Proto zásadně nesouhlasíme s jakýmkoli zásahem do
pramenů spodních vod v okolí našeho domu.
10.) V kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučeni, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí - aktualizace, je vypsáno vše co investor
a dodavatelské firmy z principu zásadně nedodržují, důkazem je v minulosti projekt výstavby
R-48 Dobrá-Tošanovice a v současnosti výstavba PZ Nošovice, kdy jsme neustále
obtěžováni nadlimitním hlukem z výstavby, emisemi sprašového jílu, páleného vápna a
světelným znečištěním bez jakékoliv kompenzace a ochranných opatření, proto je
podivuhodné, že zpracovatele hlukové studie trápí rok 2020 s hlukem na hranici platného
limitu pro noc 50 dB a nepozastavuje se nad současnou hlučností u rodinného domu č.p.62
ve Vojkovicích den/noc 60,3/56,4 dB. ŘSD s tím absolutně nic nedělá, veškerá měření hluku,
objednaná KHS v Ostravě, doposud provedená u našeho rodinného dómu č.p. 62, postrádají
popis podmínek měření, čímž jsou neprůkazná, nepoužitelná a umožňují se vymlouvat ŘSD
na železnici a výstavbu PZ Nošovice. Jakou asi ŘSD jako investor skýtá záruku, že si svůj
hluk z R-48 Dobrá-Tošanovice a z MÚK R-48 Nošovice bude účinně řešit a nebude se zase
vymlouvat na okolní zdroje hluku z PZ Nošovice a železnice?
Proto nesouhlasíme se závěry hlukové studie a s doporučením odstranění našeho rodinného
domu č.p. 62 ve Vojkovicích. Zpracovatel dokumentace zřejmě nepostřehl skutečnost, že my
bydlíme a jezdíme, ale Vy prozatím nestavíte a podle stavu doplněné dokumentace ještě
dlouho stavět nebudete, protože nás jako účastníky všech řízení ze zákona zatím nic
nepřesvědčilo a nepřimělo k vyslovení svého souhlasu s umístěním výše uvedeného
projektu MÚK R-48 Nošovice v blízkostí našeho rodinného domu a tím si nadále nechat
zhoršovat kvalitu bydlení. Samozřejmě, že Vám nic nebrání si nechat Vaši skvělou
dokumentaci, odborně ekologicky zpracovanou, k okolní přírodě a k nám ohleduplnou,
posoudit nezávislým soudem, nejlépe ve Strassburgu v EU. Zajisté by EU, fondy ISPA
zajímaly praktiky v ČR při výstavbě infrastruktury a její financování. Mohli by se přiučit, že
jakmile něco projde studií EIA, tak už nikdo investora a stavební úřad nedonutí dodržovat
souhlasné stanovisko EIA a obecné zásady pro výstavbu. V ČR je EIA nevymahatelná
soudně, je jen podkladový materiál pro územní a stavební řízení a stavební úřad má jen
povinnost nesplněné podmínky jen odůvodnit, což se v praxi nedělá, protože ten kdo má ze
zákona v ČR povinnost dohlížet na plnění závěrů ze správního řízení je ČIŽP, ale ta zase
není ze zákona účastníkem ani dotčeným orgánem územního a stavebního řízení a jedná
jen na základě podaného podnětu, takže to za ni musí hlídat nezávislé iniciativy, protože ani
MŽP si v praxi zpětně nekontroluje plnění souhlasného stanoviska EIA. Proto si
Moravskoslezský kraj plete studii EIA na výrobní závod Hyundai MMC a její souhlasné
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stanovisko za studii na celou PZ Nošovice, bez řádného zdůvodnění nedodržení podmínek
souhlasného stanoviska EIA došlo k snížení PH valu z 15m na 5 m a jeho zkrácení o 300m
kolem RBK Žermanického přivaděče v místě plánované výstavby MÚK R-48 Nošovice
naproti našeho domu. Také je nám záhadou jakým zázrakem došlo k umístění dalších
výrobních celků, samostatných právních subjektů - MOBIS, HYSCO, DYMOS do PZ
Nošovice, a to bez zjišťovacího řízení, bez řádné studie EIA. A nyní se připravuje umístění
do PZ Nošovice firmy CS karga . Na základě výše uvedených skutečností, máme vážné
obavy o průhlednost celé záležitosti kolem studie EIA na MÚK R-48 Nošovice.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1) a 2) Proces EIA může posuzovat pouze uvažovaný záměr tak, jak byl navržen. Záměr,
navrhuje dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění oznamovatel (tedy ten, kdo hodlá provést
záměr). Nemůže se tedy zabývat jinými již provozovanými úseky silnic – k tomu jsou však
jiné procesy např. dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Ad 3) Podmínkami v návrhu stanoviska příslušného úřadu je stanovena minimalizace kácené
zeleně a výsadba geograficky původních dřevin v rámci MÚK.
Jedná se např. o následující podmínky:
−

Minimalizace vlivu na vegetaci bude řešena na základě zpracované
inventarizace zeleně s minimalizací kácené zeleně.

−

Projekt bude obsahovat výsadbu pásu geograficky původních dřevin v rámci
MÚK, zajišťující pohledové začlenění mimoúrovňové křižovatky do území a
funkční izolaci komunikace od území VKP.
V předmětném území je významné řešení zásahů souvisejících s kácením
dřevin a odstranění keřového patra, úprav v terénu s požadavkem na dodržení
základních prvků:
6) zásahy omezit na nezbytné minimum,
7) v rámci přechodu mostními objekty minimalizovat vliv stavby na porost,
zabezpečit minimální vliv na ekologickou stabilitu porostu,
8) zabezpečit omezení narušení porostů dřevin nebo spodního patra
porostů dřevin u soliterních stromů nedotčených stavbou,
9) zabezpečit ochranu kořenového systému dřevin, které nebudou přímo
stavbou dotčeny
10) dodržovat v rámci výsadeb vhodné druhy

Pro zajištění a posílení funkce RBK podél Žermanického přivaděče byla stanovena
následující podmínka:
−

V rámci změny územního plánu zpracovat autorizovaným projektantem ÚSES
návrh na zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél
Žermanického přivaděče a další posílení řešit podél toku Holčina. V rámci
dalšího stupně projektu zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační
průchodnost) dle Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních
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komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migrační
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (MD,
2006).
K připomínce ke světelnému znečištění je stanovena následující podmínka:
−

MÚK Nošovice technicky řešit tak, aby nemohlo docházet k osvětlování
chráněné obytné zástavby a prostoru RBK podél Žermanického přivaděče.
K připomínce k vlivům hluku, kterým byla v celém procesu EIA včetně tohoto posudku
věnována nadstandardní pozornost bylo zjištěno, že záměr tak, jak byl navržen včetně
navržených protihlukových stěn splní platné hlukové limity. Pro další snížení těchto vlivů bylo
stanoveno následující opatření:
−

Protihluková stěna 6 - stěna zvukově pohltivá - provést modelování lokalizace,
délky a výšky protihlukové stěny se zvážením metodicky doporučené
lokalizace této stěny (nebo dalších stěn) přímo u zdroje silničního hluku (větev
D MÚK) s oboustrannou maximálně pohltivou úpravou (pro odstranění odrazů
hluku ze železnice) - chrání chráněný venkovní prostor stavby domu č.p. 62.
V případě, že by nebylo možné splnit hlukové limity s bezpečnou rezervou,
provést další protihluková opatření na objektu pro zajištění hlukových limitů
v chráněném vnitřním prostoru staveb na základě konzultace s orgánem
ochrany veřejného zdraví. Ve spolupráci se správcem železniční dopravní cesty
po upřesnění záměru Optimalizace železniční trati zpracovat hodnocení
zdravotních rizik vlivů hluku ze všech významných zdrojů hluku v přiměřeném
rozsahu.

Ad 4) Záměr, stejně jako jeho varianty navrhuje dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění
oznamovatel (tedy ten, kdo hodlá provést záměr). Oznamovatel byl v rámci procesu EIA
vyzván k prověření dalších variant záměru resp. zdůvodnění, že jiné varianty nejsou vhodné.
Toto bylo provedeno v rámci doplnění dokumentace. Proces EIA nemůže měnit normované
technické předpoklady záměru.
Co se týče nákladů na realizaci záměry, tak tyto nejsou předmětem posuzování vlivů na
životní prostředí. Zachování a posílení funkce RBK podél Žermanického přivaděče a
zajištění migrační prostupnosti je řešeno výše uvedenou podmínkou návrhu stanoviska
příslušného úřadu.

Ad 5)
K požadavku „doplnit rozptylovou studii o podkladové údaje z měření v plánovaném místě
výstavby na R-48 Dobrá-Tošanovice a ne ze stanic, které nemají skutečnou
reprezentativnost měření“ uvádíme následující:.
Stanovení stávajícího znečištění ovzduší musí být dle metodiky stanoveno na základě
dlouhodobého pozorování na stanicích, které uvádí ve svých materiálech Český
hydrometeorologický ústav. Dle těchto měření vypracovává ČHMÚ také tzv. mapy znečištění
ovzduší, které pokrývají celé území ČR a dále ročenky znečištění ovzduší. Ze všech těchto
podkladů je nutno vycházet při stanovení stávajícího znečištění ovzduší na konkrétní lokalitě.
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Jakékoli krátkodobé pozorování má v tomto případě jen malý význam a prakticky se při
procesech EIA téměř nepoužívá.
K požadavku „doplnit podkladové materiály pro hlukovou studii o sčítání dopravy na R-48
Dobrá Tošanovice z roku 2007 - 2008. O hluk a emise ze zkušební dráhy, z CS karga, z
nadlimitně hlučné R-48 Dobrá-Tošanovice, z optimalizace železnice 2A,B, hluk z vlečky v
zóně, plánovaný hluk z brždění pantografových souprav typu 460 v nádraží Nošovice, které
má stát jen asi 200 m od RBK. Stávající hluková i rozptylová studie je nepřesná,
neobjektivní, a tím i umístění protihlukových stěn a jejich typ, rozměr, počet je nesprávný a
také neúčinný.“
K tomuto bodu byl oznamovatel vyzván k doplnění uvedených podkladových studií a měření.
Oznamovatelem byly předány:
Posouzení vlivu provozu výrobního areálu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008
Protokol o zkoušce č.: H 129/07

- Měření hluku z dopravy rychlostní komunikace „Sil. I/48

Dobrá – Tošanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007
Pozn.: Měřeny hladiny hluku ze silniční dopravy, vlivy hluku ze železnice byly při měření
vyloučeny.
Dne 29.09.2008 byla zpracovateli posudku zapůjčena k nahlédnutí Hluková studie
Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst.
Č. Těšín“, Ecological Consulting a.s., 08/2008
Vlivy hluku ze silniční dopravy
V rámci prací na posudku bylo provedeno následující posouzení očekávaných hladin hluku
ze silniční dopravy pro nejzatíženější referenční bod v lokalitě Vojkovice č.p. 62. Byly
vyhledány vypočítané hladiny hluku u objektu Vojkovice č.p. 62 z jednotlivých zdrojů a
jednotlivých podkladů. Pro jednotlivé zdroje byly provedeny energetické součty hladin hluku
s následujícími výsledky:
Vojkovice č.p. 62
Bez protihlukových opatření
R48+MÚK
Nošovice (1)
den
noc

63,1
58,5

Průmyslová
zóna external (2)
45,5
38,9

Průmyslová
zóna internal (2)
38,7
35,1

součet
hladin hluku

měření (3)

63,2
58,6

60,3
56,4

Včetně protihlukových opatření (protihluková stěna o délce 76 m, výšce 4,5 m zčásti v místě
stávajícího plotu)
R48+MÚK
Nošovice (1)
den
noc

54,1
49,5

Průmyslová
zóna external (2)
45,5
38,9

Průmyslová
zóna internal (2)
38,7
35,1

48

součet
hladin hluku
54,8
50,0
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(1) R48 - MÚK Nošovice, Aktualizace hlukové studie, Transconsult s.r.o., 08/2007
(2) Posouzení vlivu provozu výrobního areálu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008
(3) Protokol o zkoušce č.: H 129/07

- Měření hluku z dopravy rychlostní komunikace „Sil.

I/48 Dobrá – Tošanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007
Vlivy hluku ze železnice
Vlivy hluku ze železnice jsou řešeny v hlukové studii Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr.
Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín“, Ecological Consulting a.s.,
08/2008
U objektu Vojkovice č.p. 62 sice není stanoven bod výpočtu ani bod měření, ale dle výkresu
pásem hluku ve výšce 3 m lze usuzovat na následující.
Ve variantě 0 (stávající stav):
- v denní době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB,
- v noční době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 60-65 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 55-60 dB, jižní fasáda v pásmu 50-55 dB.
Ve variantě 1 – Výhledová železniční doprava s PHS (protihlukovými stěnami) – pro ochranu
objektu Vojkovice č.p. 62 není zřejmě PHS navržena:
- v denní době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB,
- v noční době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, západní fasáda
v pásmu 60-65 dB, východní a jižní fasáda v pásmu 55-60 dB.
V této studii je mj. řešena problematika souběhu optimalizované železniční trati a rychlostní
silnice (výkres Kumulace silniční a železniční dopravy po provedení rekonstrukce).
- v denní době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 70-75 dB, východní fasáda
v pásmu 65-70 dB západní fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB,
- v noční době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB.
Výkres označený Návrh protihlukových opatření zobrazuje objekt Vojkovice č.p. 62 jako
objekt určený k provedení IPO (individuálních protihlukových opatření) s tím, že pro severní
fasádu objektu se navrhuje IPO s útlumem >40 dB, pro západní a východní fasádu IPO
s útlumem 35-39 dB, pro jižní fasádu se uvažuje možný návrh IPO s útlumem 30-34 dB,
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Závěr k této problematice
1. Na základě začlenění dalších zdrojů hluku dle aktualizovaných studií do výpočtu bylo
zjištěno, že zdroje z areálu Hyundai se na vlivech podílejí minimálně v úrovni 0,1 –
0,7 dB.
2. Vypočtené hladiny hluku korelují s hladinami hluku naměřenými a vykazují
dostatečnou bezpečnostní rezervu (2,8 dB pro denní dobu a 2,1 dB pro noční dobu).
3. Hladiny hluku ze silniční dopravy a ze železnice nelze sčítat. Vlivy hluku ze silniční
dopravy a ze železnice mají rozdílný charakter a dle legislativy mají také stanoveny
rozdílné hlukové limity a je nutno je posuzovat zvlášť. Pro ilustraci je samozřejmě
fyzikálně můžeme sečíst:
Teoretické součty hladin hluku u objektu Vojkovice č.p. 62 (LAeq v dB(A))
Den
Noc
Den
Noc

Železnice
70,0
65,0
Limit železnice
60
55

Silniční doprava
54,8
50,0
Limit silnice
60
50

Součet
70,1
65,1

Pozn. 1: Hladiny hluku ze železnice odvozeny z pásem hluku ze zpracované hlukové
studie železnice
Pozn. 2: Hladiny hluku ze silniční dopravy odvozeny z aktualizované hlukové studie a
dalších aktualizovaných podkladů. Lze předpokládat, že modelováním lokalizace,
délky a výšky protihlukové stěny může dojít k podstatně významnějšímu snížení
těchto vlivů.
Z výše uvedeného výpočtu je zřejmé, že vlivy silniční dopravy budou v tomto
teoretickém součtu malé - v úrovni 0,1 dB, ale samozřejmě s tím, že oba vlivy mají
odlišný charakter.
4. Protihluková stěna u objektu Vojkovice č.p. 62 je dle výkresu izofon navržena
pravděpodobně mezi objektem a železnicí, což povede k vysoké účinnosti ve vztahu
k vlivům hluku ze železnice, ale k menší účinnosti ve vztahu k vlivům silnice a MÚK.
Proto doporučujeme v rámci DSP provést modelování lokalizace, délky a výšky
protihlukové stěny se zvážením metodicky doporučené lokalizace této stěny (dalších
stěn) přímo u zdroje silničního hluku (větev D MÚK) s oboustrannou maximálně
pohltivou úpravou (pro odstranění odrazů hluku ze železnice). Při této lokalizaci by
mělo dojít ke snížení hladin hluku z R48 a MÚK pod platné hlukové limity
s dostatečnou bezpečnostní rezervou.
Řešení navržené v posuzované dokumentaci povede ke snížení stávajících vlivů
hluku zjištěných měřením o 5 dB ve dne a 6 dB v noci. Pokud bude realizováno
v posudku navržené opatření, pak lze očekávat snížení vlivů o cca 10 dB oproti
stávajícímu stavu.
5. Řešení vlivů hluku ze železnice je věcí správce železniční dopravní cesty, v případě
rekonstrukce pak musí být tyto vlivy řešeny v rámci procesu EIA na záměr
rekonstrukce, případně v návazných správních řízeních.
6. Hodnocení zdravotních rizik bylo v dokumentaci provedeno pro vlivy silničního hluku.
Hluk ze železnice nebyl řešen. Vzhledem k tomu, že oba zdroje hluku mají odlišný
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charakter, různé limity a také různé vlivy na zdraví, nelze počítat s jednoduchými
kumulativními vlivy. Za předpokladu, že u vlivů hluku ze železnice dojde v rámci
uvažované rekonstrukce k souladu s platnou legislativou (např. bezpečné plnění
hlukových limitů apod.), pak lze předpokládat plnou platnost provedeného hodnocení
zdravotních rizik.
Vzhledem k tomu, že proces EIA na rekonstrukci železnice v současné době probíhá,
nepovažujeme za vhodné ani za možné stanovovat v rámci procesu EIA na MÚK
Nošovice detailní podmínky k záměru rekonstrukce železnice, tyto musí být řešeny
v rámci jeho procesu.
V rámci aktuálního procesu EIA lze ukládat podmínky – např. realizaci protihlukových
opatření pouze jeho aktuálnímu oznamovateli.
K tomuto bodu se stanovuje následující podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
−

Protihluková stěna 6 - stěna zvukově pohltivá - provést modelování lokalizace,
délky a výšky protihlukové stěny se zvážením metodicky doporučené
lokalizace této stěny (nebo dalších stěn) přímo u zdroje silničního hluku (větev
D MÚK) s oboustrannou maximálně pohltivou úpravou (pro odstranění odrazů
hluku ze železnice) - chrání chráněný venkovní prostor stavby domu č.p. 62.
V případě, že by nebylo možné splnit hlukové limity s bezpečnou rezervou,
provést další protihluková opatření na objektu pro zajištění hlukových limitů
v chráněném vnitřním prostoru staveb na základě konzultace s orgánem
ochrany veřejného zdraví. Ve spolupráci se správcem železniční dopravní cesty
po upřesnění záměru Optimalizace železniční trati zpracovat hodnocení
zdravotních rizik vlivů hluku ze všech významných zdrojů hluku v přiměřeném
rozsahu.

Ad 6)
K připomínkám k biologickým průzkumům je možno konstatovat, že v rámci zpracování
dokumentace byly zpracovány biologické průzkumy. V doplnění dokumentace byl předložen
další upřesňující průzkum.
U těchto průzkumů je obecný problém v tom, že některé druhy, které zpracovatelé průzkumů
běžně nalézají ve vlhkých rocích, nenaleznou v suchých rocích (např. některé druhy
obojživelníků) a naopak. Zde je nutno si uvědomit, že proces EIA není základním výzkumem,
který zajišťuje např. ČSAV, ale součást projektové přípravy stavby dle stavebního řádu.
V prostoru uvažovaného záměru a v dosahu jeho vlivů se každopádně nevyskytují unikátní
biotopy, které by indikovaly možný výskyt unikátních druhů rostli a živočichů.
Z důvodů skutečné jistoty, že nebude nic zanedbáno, jsou v návrhu stanoviska příslušného
úřadu stanoveny následující podmínky:
−

V jarním období před zahájením stavebních prací provést zoologický průzkum,
jeho závěry zohlednit při stavebních pracích.

−

Před zahájením stavby provede ekodozor průzkum území s vymezením potřeby
opatření v době realizace vzhledem ke konkrétnímu stavu území (ptactvo, příp.
hnízdění) v době bezprostředně před zahájením stavby.
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Ad 7) V dokumentaci se neuvažuje s přeložením RBK podél Žermanického přivaděče do
prostoru podél Holčiny, ale s posílením jeho funkce RBK začleněním prostoru podél Holčiny
do systému ÚSES. RBK podél Žermanického přivaděče zůstane zachován a návrhu
stanoviska příslušného úřadu je stanovena následující podmínka:
−

V rámci změny územního plánu zpracovat autorizovaným projektantem ÚSES
návrh na zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél
Žermanického přivaděče a další posílení řešit podél toku Holčina. V rámci
dalšího stupně projektu zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační
průchodnost) dle Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních
komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migrační
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (MD,
2006).

Uváděné vlivy železnice na migrační propustnost musí být řešeny v rámci procesu EIA
k záměru Optimalizace železnice.
Ad 8) Vizualizace se zpracovává z důvodu rámcové představy o budoucích vlivech záměru
na krajinu a krajinný ráz. V prostoru oka křižovatky se požadují realizovat vegetační úpravy.
Z hlediska účelu vizualizace je jedno, zda je zde použita stávající zeleň nebo jiná.

Ad 9) Dle průzkumů provedených v rámci zpracování dokumentace a doplnění dokumentace
je možno konstatovat, že realizace záměru nebude znamenat významné ovlivnění
podzemních vod.
Ad 10) V procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění lze řešit vlivy záměru,
který je předložen k posouzení. Podmínky lze ukládat pouze oznamovateli (ten, kdo hodlá
povést záměr). Z tohoto důvodu nemůže aktuální proces EIA řešit vlivy jiných záměrů a
jiných oznamovatelů, provozovatelů a investorů.
Na druhé straně jsou podmínkami uvedenými v návrhu stanoviska příslušného úřadu řešeny
i některé stávající nadlimitní vlivy – např. vlivy hluku z rychlostní silnice R48, které budou
sníženy pod platné limity.
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Ekologický právní servis o.s.
Nesouhlasné vyjádření k doplněné dokumentaci podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
pro záměr „R48 - MÚK Nošovice“
Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) občanské sdružení Ekologický
právní servis se sídlem v Táboře, Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČO 65341490, a adresou
pro doručování Brno, Dvořákova 13 (brno@eps.cz) tímto v otevřené lhůtě podává své
vyjádření k dokumentaci pro záměr „R48 MÚK Nošovice“ oznamovatele Ředitelství silnic a
dálnic ČR.
Původní dokumentace EIA byla na základě shromážděných podkladů a doporučení
zpracovatele posudku vrácena Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“)
předkladateli k dopracování. MŽP jako příslušný orgán požadovalo, aby byla dokumentace
EIA dopracována důsledně dle závěru zjišťovacího řízení a rovněž na základě připomínek
obsažených ve vyjádřeních k dokumentaci EIA tohoto záměru. MŽP za nejzávažnější
nedostatky dokumentace považovalo následující body:
1. Chybí dostatečné zdůvodnění, proč je předložený záměr navržen v jediné možné podobě,
podložené alespoň nástinem původně uvažovaných variant a důvody pro jejich odmítnutí.
2. U vlivů hluku v hlukové studii chybí uvedení vstupních parametrů - použitých intenzit
dopravy na R48, uvažovaných rychlostí a uvažovaných parametrů protihlukových stěn. Za
nejzávažnější lze považovat nezohlednění zdrojů hluku PZ Nošovice. Totéž chybí u
rozptylové studie.
3. Chybí podrobný zoologický průzkum, zejména pro skupiny savci a obojživelníci, ryby a
měkkýši (vodní), a návaznost na podmínky jejich migrace.
4. Chybí studie vlivu na krajinný ráz a zejména pohledová studie kritických míst.
5. Chybí podrobný hydrogeologický průzkum.

Věcné připomínky k zapracování výše citovaných podmínek 1- 5 MŽP
Ad připomínka 1.
Zpracovatelka dokumentace uvádí chybné zdůvodnění záměru, primárním účelem stavby
MÚK Nošovice je napojení průmyslové zóny Nošovice (PZN) na rychlostní silnici R48,
dopravní obsluha území bude dostatečně zajištěna i bez plánované MÚK - zejména okružní
silnicí okolo PZN a stávajícím mostem přes R48, který zajišťuje spojení s částí obce severně
od R48.
Reálnou nemožnost alternativního řešení má dokázat studie Ing. Vladimíra Píši
(TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové, 29.8.2007), která dokládá, že z hlediska
bezpečnosti dopravy na R48, mírou zásahu do stávající silnice R48 a dopadem na
zastavovací plán v PZN je navržené řešení optimální. Na základě připomínek k dokumentaci
EIA byl Ing. Píša požádán o vypracování varianty se shodným dopravním řešením, ale
posunuté o cca 70 m západním směrem. Toto řešení významně redukuje zásah do lesního
porostu přiléhajícího k regionálnímu biokoridoru (RBK) v ose Žermanického přivaděče. Ze
zpracované studie (15.1.2008) vyplývá, že z technického hlediska je posun MÚK možný,
navíc pokud nedojde k bourání stávajícího mostu přes R48, jsou předpokládané náklady
přibližně shodné. Negativem navržené změny je snížení vzdálenosti řešené MÚK od MÚK

53

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

R48 – MÚK Nošovice

Dobrá na 956 m (oproti 1295 m dle původního řešení). Větší vzdálenosti obou MÚK by bylo
možné dosáhnout pouze zbouráním stávajícího mostu (odhadované náklady na demolici a
opětovnou výstavbu jsou cca 30 mil. Kč).
Už vzdálenost křižovatek v navrhovaném řešení (1295 m) je v rozporu s doporučením normy
ČSN 73 6101, přesto byl vydán souhlas s odchylným řešením, není zřejmé, zda vzdálenost
956 m je absolutně nepřípustná, či i v tomto případě by bylo možné schválit výjimku.
Zpracovatelka dokumentace cituje ze studie Ing. Píši, který uvádí, že nelze srovnávat
hodnotu 4000 m2 lesa s náklady na výstavbu nového mostu (celkové navýšení o cca 35 mil.
Kč), dále doporučuje přesun RBK do osy potoka Holčina, cca 400 východně od stávajícího
průběhu. Dodáváme, že posuzování vlivu záměru na životní prostředí a návrh zmírňujících a
kompenzačních opatření je úkolem příslušné autorizované osoby, nikoli úkolem projektanta
dopravních staveb.
Zpracovatelka dokumentace k nulové variantě nepravdivě uvádí, že nerealizace MÚK by
zhoršila místní dopravní obslužnost a dále by zhoršila životní prostředí v Nošovicích, Dobré,
Vojkovicích, Dolních a Horních Tošanovicích, pravdou ovšem je, že bez nové MÚK by
veškerá dopravní obsluha PZN byla zajištěna stávající MÚK Dobrá a zvýšená zátěž
životního prostředí by se týkala pouze cca 600 m dlouhého úseku silnice III/4774 v obci
Dobrá. Kvantifikace negativních vlivů nulové varianty (zejména hluku) není provedena, proto
není možné rozhodnout, zda je nulová varianta možným řešením.
Doplněk dokumentace EIA dle našeho názoru podstatným způsobem nezdůvodnil potřebu
předkládaného řešení. Ačkoli ekologicky výhodnější varianta - přesun křižovatky o cca 70 m
východním směrem je technicky možná, přesto není doporučena k realizaci. Argumenty proti
nulové variantě jsou z větší části nepravdivé. V dokumentaci není provedena kvantifikace
negativních vlivů (zejména hluku) nulové a odsunuté varianty, není proto možné provést
srovnání s vlivy aktivní varianty. Požadujeme doplnění dokumentace dle uvedených
zásadních výhrad.

Ad připomínka 3.
Zpracovatelka dokumentace zcela ignorovala požadavek na doplnění zoologického
průzkumu stanovený MŽP. Uvedený text je v nezměněné podobě převzat z původní
dokumentace, zoologický průzkum zjevně nebyl doplněn. Doplňujeme, že stávající
zoologický průzkum je nedostatečný, např. ze savců je v předmětném území uváděno jen
pět běžných druhů, obojživelník či plaz nebyl zastižen žádný a ryby, vodní měkkýši a ostatní
vodní živočichové (kromě hmyzu) nebyli zkoumáni vůbec.
Zpracovatelka dokumentace uvádí, že v místě přemostění RBK v ose Žermanického
přivaděče rychlostní silnicí R48 „bude jeho funkčnost významně omezená - křížení v rámci
stavby MÚK tento stav ještě posílí“. Omezení funkčnosti tohoto prvku ÚSES navrhuje
zpracovatelka kompenzovat posílením prostupnosti koridoru podél nedalekého
subparalelního toku Holčina (cca 550 m východně od Žermanického přivaděče). Do návrhu
opatření k prevenci, vyloučení snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
je zahrnut obecný požadavek na zabezpečení funkčnosti RBK a dále požadavek na
zpracování studie posílení funkce RBK. Posílení funkce RBK propojením s koridorem podél
Holčiny (není součástí ÚSES) lze podmínečně akceptovat, ovšem možnost tohoto řešení
musí být prověřena už v rámci EIA! V ideálním případě by měl záměr na vybudování MÚK už
obsahovat projekt na posílení přirozeného biokoridoru podél toku Holčiny
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Požadujeme dopracování biologického průzkumu dle požadavku MŽP. Prověření možnosti
posílení funkce RBK spřažením s koridorem Holčiny je vhodné provést už v rámci EIA,
případné technické úpravy koridoru Holčiny by měly být součástí předkládaného záměru.

Ad připomínka 4.
Dle požadavku na doplnění dokumentace EIA bylo zpracovatelkou zajištěno zpracování
vizualizace (Ing. arch. Jaromír Chmelík - ATELIÉR 201; Transconsult s.r.o., 02/2008) a
studie „zásah do krajinného rázu“ (EPRO, 03/2008). Zatímco grafický výstup vizualizace je
součástí doplňku dokumentace, zahrnutí závěrů hodnocení zásahu do krajinného rázu
provedeno není, studie je sice přílohou doplňku dokumentace, avšak není součástí
elektronické verze umístěné na portálu EIA, tudíž není jednoduše přístupná veřejnosti.
Příslušný text doplňku dokumentace je v prakticky nezměněné podobě převzat z původní
dokumentace.
Požadujeme dopracováni příslušných kapitol dokumentace (C.2.5, D.I.8) dle závěrů studie
„zásah do krajinného rázu“ (EPRO, 03/2008).

Ad připomínka 5.
Podrobný hydrogeologický průzkum zaměřený na zpřesnění informací o proudění
podzemních vod poblíž SV okraje PZN byl sice proveden, ale požadované konkrétní návrhy
na ochranu povrchových vod nejsou v doplňku dokumentace uvedeny. Zůstává nejasné, zda
budou srážkové vody z jednotlivých větví MÚK odváděny přes zmiňovaný odlučovač ropných
látek, popř. zda bude jiným způsobem zajištěna ochrana vod odváděných do Žermanického
přivaděče.
Vzhledem k značnému zatížení plánované MÚK nákladní dopravou trváme na dostatečném
posouzení možných rizik kontaminace povrchových vod ropnými látkami a požadujeme
návrh a realizaci nejvhodnějších ochranných opatření, např. instalaci odlučovačů ropných
látek.

Závěr
Doplnění dokumentace EIA dostatečně nezohledňuje požadavky na doplnění stanovené
MŽP. Zejména:
− nebyla dostatečně zdůvodněna potřeba MÚK,
− nebylo provedeno srovnání variant (zejména s variantou nulovou),
− byl ignorován požadavek na doplnění zoologického průzkumu,
− nebyly zohledněny závěry nově zpracované studie zásahu do krajinného rázu,
− není dostatečně řešena ochrana povrchových vod před úniky ropných látek,
− nejsou stanoveny konkrétní a závazné podmínky a opatření kompenzující zhoršení
průchodnosti RBK v ose Žermanického přivaděče.
Vzhledem ke všemu výše uvedenému navrhujeme ve smyslu § 8 odst. 5 zákona EIA vrátit
oznamovateli dokumentaci k přepracování a doplnění.
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Vzhledem k tomuto odůvodněnému nesouhlasnému vyjádření požadujeme, aby se podle § 9
odst. 9 zákona EIA konalo veřejné projednání dokumentace a posudku podle § 17 zákona
EIA.
S pozdravem,
Mgr. Jana Koukalová
Ekologický právní servis

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad připomínka 1.
Charakteristika a zdůvodnění záměru je v kompetenci oznamovatele. Autorizovaná osoba
pro posuzování vlivů na životní prostředí není kompetentní k technickému řešení záměru
např. dle technických norem nebo ekonomických aspektů. Zároveň není kompetentní
k charakteristice důvodů, které vedou oznamovatele k návrhu na realizaci záměru. K tomu je
kompetentní oznamovatel a v tomto případě i projektant dokumentací dle stavebního
zákona. Zároveň proces EIA nemůže řešit ekonomické aspekty záměru, může řešit pouze
posouzení vlivů na životní prostředí.
Z tohoto důvodu nelze v procesu EIA řešit ani pravdivost či nepravdivost této části
dokumentace. Soulad s technickými normami a ekonomické aspekty jsou součástí řady
procesů jak v rámci interních mechanismů oznamovatele, tak v rámci řízení dle stavebního
zákona.
Obdobně k výhradě, že nebylo provedeno posouzení vlivů „odsunuté“ varianty je možno
konstatovat, že tato „odsunutá“ varianta nebyla oznamovatelem předložena k posuzování,
takže toto vyhodnocení nemohlo být provedeno.
K výhradě, že nebylo provedeno posouzení tzv. nulové varianty (zejména vlivů hluku) je
možno konstatovat, že se jedná o určitý nedostatek, který ovšem nemá žádný vliv na
možnost provedení procesu EIA a na celkové závěry procesu EIA. Navíc u zmiňovaných
vlivů hluku je v současné době známo reálné měření, které lépe reprezentuje současný stav,
než výpočet, který by bylo nutno udělat v době zpracování dokumentace.
K názoru, že mělo být provedeno posouzení tzv. „posunuté“ varianty, lze konstatovat, že
návrh variant dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění je věcí oznamovatele. Jestliže
oznamovatel dojde k závěru, že dodatečně navržená varianta nevyhovuje z nějakých
hledisek (v tomto případě dopravních), nelze tuto považovat za záměr, který hodlá
oznamovatel realizovat a nelze ji také posoudit. Dále také není možné v rámci procesu EIA
posuzovat technická, technologická, dopravní a ekonomická hlediska, která vedla
oznamovatele k navržení, resp. odmítnutí varianty.

Ad připomínka 3.
K připomínkám k biologickým průzkumům je možno konstatovat, že v rámci zpracování
dokumentace byly zpracovány biologické průzkumy. V doplnění dokumentace byl předložen
další upřesňující průzkum.
U těchto průzkumů je obecný problém v tom, že některé druhy, které zpracovatelé průzkumů
běžně nalézají ve vlhkých rocích, nenaleznou v suchých rocích (např. některé druhy
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obojživelníků) a naopak. Zde je nutno si uvědomit, že proces EIA není základním výzkumem,
který zajišťuje např. ČSAV, ale součást projektové přípravy stavby dle stavebního řádu.
V prostoru uvažovaného záměru a v dosahu jeho vlivů se každopádně nevyskytují unikátní
biotopy, které by indikovaly možný výskyt unikátních druhů rostlin a živočichů.
Z důvodů skutečné jistoty, že nebude nic zanedbáno, jsou v návrhu stanoviska příslušného
úřadu stanoveny následující podmínky:
−

V jarním období před zahájením stavebních prací provést zoologický průzkum,
jeho závěry zohlednit při stavebních pracích.

−

Před zahájením stavby provede ekodozor průzkum území s vymezením potřeby
opatření v době realizace vzhledem ke konkrétnímu stavu území (ptactvo, příp.
hnízdění) v době bezprostředně před zahájením stavby.

Ad připomínka 4
To, že text přílohy není součástí elektronické verze nelze považovat za nedostatek, protože
zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění požaduje zveřejnění textové části dokumentace, za
kterou se dnes považuje text vlastní dokumentace dle zákonem stanovené přílohy č. 4
zákona.
Studie „Zásah do krajinného rázu“ (EPRO, 03/2008) nepřinesla žádné zásadně nové
poznatky z hlediska vlivů na životní prostředí, krajinu a krajinný ráz, a proto zůstávají
v platnosti původní závěry této kapitoly v textu dokumentace.

Ad připomínka 5.
K připomínce k technologii odvodnění je možno konstatovat, že návrh uvedený
v dokumentaci odpovídá běžnému standardu používanému při návrzích MÚK na rychlostních
silnicích a dálnicích v ČR. Předpokládá se, že silniční příkopy budou ukončeny výústními
objekty na břehu přivaděče Morávka – Žermanice. Silniční příkop u navrhované okružní
křižovatky v rámci PZ Šošovice bude ukončen lapačem splavenin a dešťové vody budou
odváděny do výústního objektu na břehu přivaděče Morávka – Žermanice.
Pro další snížení potenciálních vlivů záměru na vodu se v rámci posudku stanovuje
následující podmínka:
−

Záměr vybavit takovým systémem odvodnění, který umožní zachycení a
odstranění případného havarijního znečištění před jeho vstupem do recipientu
(dešťové usazovací nádrže - DUN, výústní objekty osazené resp. s možností
osazení norné stěny apod.).
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Beskydčan – sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí
Moravskoslezských Beskyd
7.5.2008
Věc: vyjádření k doplněné dokumantaci EIA k záměru „R48 MÚK Nošovice“
o.s. Beskydčan v mnoha bodech nesouhlasí s dokumentací EIA k záměru „R48 MÚK
Nošovice“ i s jejím doplněním a připojuje se k vyjádření manželů Králíkových ze dne
24.4.2008 k tomuto dokumentu - viz příloha.
S pozdravem
Ing. Šárka Košťálová
jednatel o.s. Beskydčan

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vypořádání provedeno v rámci vypořádání k vyjádření veřejnosti č. 2.
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Vyjádření územních samosprávních celků
Obec Vojkovice
9.4.2008
Věc: Posuzování vlivů na živ. prostředí - doplnění dokumentace R 48 - MÚK Nošovice vyjádření obce Vojkovice
Z tohoto dokumentu vyplývá, že dům č.p. 62 bude odhlučněn samostatně a tím bude
přerušena komunikace spojující Nošovice a Vojkovice. Proto žádáme zajištění vybudování
komunikace od Nošovic, aby byl zajištěn příjezd k domu č.p. 62. Zároveň žádám o dohodu s
obcí Nošovice o údržbu této komunikace, protože od Vojkovic nebude možnost přístupu.
Dle této dokumentace a jejího doplnění je zřejmé, že se nepočítá se stavbou přechodové
lávky přes Žermanický přivaděč pro pěší a cyklisty. Jsou brány v úvahu prostupy pro zvěř,
posílení biokoridoru v oblasti Holčiny, ale vůbec není brán v potaz člověk. Proto žádám o
zapracování vybudování komunikace pro pěší cyklisty přes Žermanický přivaděč směrem na
Nošovice k budoucímu Nošovickému nádraží do projektové dokumentace MÚK - Nošovice.
Pokud budou dodrženy všechny požadavky v dokumentaci uvedené a budou skloubeny s
požadavky obce Vojkovice, nemáme proti tomuto závažnějších připomínek.

S pozdravem
Sobková Hana
starostka obce Vojkovice

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že protihluková ochrana objektu č.p. 62 zůstává otevřená a podmínkou
návrhu stanoviska příslušného úřadu je stanoveno zvážit možnost přesunu protihlukové
stěny přímo ke zdroji hluku, stanovujeme následující podmínku:
−

Řešit přiměřené dopravní napojení domu č.p. 62 Vojkovice, pokud bude
stávající napojení ovlivněno.

K požadavku na přechodovou lávky přes Žermanický přivaděč pro pěší a cyklisty se ukládá
následující podmínka:
−

Zvážit možnost realizace lávky pro pěší a cyklisty přes Žermanický přivaděč.

59

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

R48 – MÚK Nošovice

Obec Vyšní Lhoty
22.4.2008
R 48 - MÚK Nošovice - zaslání vyjádření k doplnění dokumentace zpracované dle § 8
zákona č.1001/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4
Obec Vyšní Lhoty nemá připomínky k předloženému doplnění dokumentace zpracované dle
§ 8 zákona. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4
záměru „R48 - MÚK Nošovice“.
S pozdravem
Za Obec Vyšní Lhoty
Ing. Dana Vlčková

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství
14.5.2008
Zveřejnění doplnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí „R48 MÚK Nošovice“
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství byl dne 4.4.2008
požádán o vyjádření k výše uvedené doplněné dokumentaci záměru a po prostudování
předložené dokumentace vydává následující vyjádření:
Vodoprávního úřadu příslušného podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nemáme k doplnění dokumentace podle § 8
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, připomínek.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPE), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) dle § 15 písm. i) zákona:
Jelikož dopracovaná dokumentace neřeší další požadavky na zábor zemědělské půdy platí
vyjádření, které vydal orgán ochrany ZPF dne 16.11.2007 pod čj.
OŽPaZ/9312/2007/Har/246.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) jako příslušný orgán dle § 65 dotčení
zájmů ochrany přírody:
Nemáme připomínky.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 4 zákona o
odpadech:
Nemáme k předloženému doplnění záměru připomínky.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ust. § 48 odst. 2, písm. c):
Nemáme připomínek, v platnosti zůstává naše stanovisko ze dne 16.11.2007 pod č.j.
OŽPaZ/9312/2007/Har/246.
Jaroslav Zezula
vedoucí odboru ŽPaZ

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
23.4.2008
Vyjádření k doplnění dokumentace vlivů záměru „R48 - MÚK Nošovice“ dle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
„krajský úřad“), obdržel dne 4.4.2008 doplnění dokumentace vlivů záměru „R48 - MÚK
Nošovice“ dle § 8 odst. 2 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vfivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad jako dotčený správní úřad posoudil předložené doplnění dokumentace vlivů
záměru „R48 - MÚK Nošovice“ a nemá k tomuto doplnění dokumentace připomínky.
Informace o dokumentaci vlivů záměru a o tom, kde je možno do dokumentace nahlížet byla
zveřejněna na úřední desce krajského úřadu od 9.4.2008.

Ing. Tomáš Kotyza
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Středisko Ostrava
14.4.2008
Věc: Doplnění dokumentace vlivu záměru „R48 - MÚK Nošovice“ na životní prostředí vyjádření
K předloženému materiálu nemáme zásadní připomínky, v názorech na významnost vlivu na
biotu a hodnoty krajinného rázu se s autory shodujeme - považujeme je, zejména s ohledem
na existenci rychlostní komunikace a sousední průmyslové zóny, za akceptovatelné.
Doporučujeme realizovat navrhované posílení regionálního biokoridoru další paralelní větví.
Pokud jde o protihlukové zábrany, přestože jsou zobrazovány jako neprůhledné, informace o
konečném provedení není v dokumentaci uvedená. Na základě vlastních čerstvých
zkušeností doporučujeme obecně vyžadovat účinná, odborníkem doporučená opatření, která
zamezí střetům ptáků s případnými plochami průhledných materiálů.
S pozdravem
Mgr. Petr Birklen
vedoucí střediska

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto vyjádření se stanovuje následující podmínky:
−

Protihlukové stěny budou řešeny jako neprůhledné, resp. odborně technicky
zajištěné proti střetu s ptáky.

−

V rámci změny územního plánu zpracovat autorizovaným projektantem ÚSES
návrh na zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél
Žermanického přivaděče a další posílení řešit podél toku Holčina. V rámci
dalšího stupně projektu zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační
průchodnost) dle Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních
komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migrační
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (MD,
2006).
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
7.5.2008
R 48 - MÚK Nošovice - vyjádření k doplnění dokumentace záměru dle zákona č.100/2001
Sb. v platném znění
Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě vydává podle § 6 odst. 4 zákona. č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění jako dotčený správní úřad ve
smyslu § 77 zákona č.258/2000 Sb. v platném znění toto vyjádření:
Doplněná dokumentace vlivů záměru stavby „R 48 - MÚK Nošovice" (doplnění z března
2008) nadále nevyhodnocuje vliv záměru na životní prostředí a zdraví lidí dostatečným
způsobem. Nebyly zohledněny veškeré „pozaďové“ hodnoty hluku (nebyly akceptovány
reálné výsledky měření hluku ze silniční dopravy na stávající R 48 provedené za provozu R
48 na jaře 2007, hladiny hluku z průmyslové zóny byly převzaty z neaktuálních podkladů z r.
2005, hluk z železniční dopravy nezohledněn vůbec).
Hodnocení zdravotních rizik (MUDr. Havel, Svitavy, srpen 2007) nebylo aktualizováno ani v
návaznosti na novou rozptylovou a hlukovou studii.
Odůvodnění:
Doplnění dokumentace zpracovala Ing. Jarmila Paciorková, Havířov, v březnu 2008.
Doplnění obsahuje podrobnější odůvodnění Ing. Píši (Transconsult, s.r.o., Hradec Králové,
01/2008) volby jediné varianty umístění MÚK. Rozptylová studie (TESO OSTRAVA, s.r.o.,
02/2008) zohledňuje nově i vliv stacionárních zdrojů (Hyundai, Dymos, Hysco, Mobis) a vliv
exhalací z vnější a vnitřní dopravy související s průmyslovou zónou. Hluková studie (Ing.
Novotný, Transconsult, s.r.o., Hradec Králové, 02/2008) se liší od studie, která byla součástí
dokumentace v r. 2007, pouze tím, že pro jednu fasádu domu č.62 ve Vojkovicích je
proveden součet modelovaných hladin hluku z dopravy na R48 a MÚK a modelované hladiny
hluku z průmyslové zóny. Modelovaný hluk z průmyslové zóny je přitom převzat z oznámení
záměru ke stavbě Hyundai dle zákona č.100/2001 Sb.- akustické studie Ekoly Group, s.r.o. v
r. 2005, ačkoli šíření hluku ze zóny bylo aktualizováno v dalších studiích Greif-akustiky,
s.r.o., Praha v rámci územního a stavebního řízení stavby Hyundai a řízení o integrovaném
povolení. Měření hluku z provozu R 48 provedené v rámci kolaudačního řízení stavby silnice
R48 na jaře 2007 prokázalo mnohem vyšší intenzitu dopravy než intenzity prognózované v
projektové dokumentaci, resp. intenzity zjištěné na stávající silnici I/48 při celostátním sčítání
v r. 2005. Byl prokázán vysoký nárůst intenzity dopravy i v posledních dvou letech od sčítání
v r. 2005.

Ing. Helena Beránková
vedoucí oddělení územního plánování a hluku
Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto bodu byl oznamovatel vyzván k doplnění uvedených podkladových studií a měření.
Oznamovatelem byly předány:
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Posouzení vlivu provozu výrobního areálu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008
Protokol o zkoušce č.: H 129/07

- Měření hluku z dopravy rychlostní komunikace „Sil. I/48

Dobrá – Tošanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007
Pozn.: Měřeny hladiny hluku ze silniční dopravy, vlivy hluku ze železnice byly při měření
vyloučeny.
Dne 29.09.2008 byla zpracovateli posudku zapůjčena k nahlédnutí Hluková studie
Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst.
Č. Těšín“, Ecological Consulting a.s., 08/2008
Vlivy hluku ze silniční dopravy
V rámci prací na posudku bylo provedeno následující posouzení očekávaných hladin hluku
ze silniční dopravy pro nejzatíženější referenční bod v lokalitě Vojkovice č.p. 62. Byly
vyhledány vypočítané hladiny hluku u objektu Vojkovice č.p. 62 z jednotlivých zdrojů a
jednotlivých podkladů. Pro jednotlivé zdroje byly provedeny energetické součty hladin hluku
s následujícími výsledky:
Vojkovice č.p. 62
Bez protihlukových opatření
R48+MÚK
Nošovice (1)
den
noc

63,1
58,5

Průmyslová
zóna external (2)
45,5
38,9

Průmyslová
zóna internal (2)
38,7
35,1

součet
hladin hluku

měření (3)

63,2
58,6

60,3
56,4

Včetně protihlukových opatření (protihluková stěna o délce 76 m, výšce 4,5 m zčásti v místě
stávajícího plotu)
R48+MÚK
Nošovice (1)
den
noc

54,1
49,5

Průmyslová
zóna external (2)
45,5
38,9

Průmyslová
zóna internal (2)
38,7
35,1

součet
hladin hluku
54,8
50,0

(1) R48 - MÚK Nošovice, Aktualizace hlukové studie, Transconsult s.r.o., 08/2007
(2) Posouzení vlivu provozu výrobního areálu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008
(3) Protokol o zkoušce č.: H 129/07

- Měření hluku z dopravy rychlostní komunikace „Sil.

I/48 Dobrá – Tošanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007
Vlivy hluku ze železnice
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Vlivy hluku ze železnice jsou řešeny v hlukové studii Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr.
Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín“, Ecological Consulting a.s.,
08/2008
U objektu Vojkovice č.p. 62 sice není stanoven bod výpočtu ani bod měření, ale dle výkresu
pásem hluku ve výšce 3 m lze usuzovat na následující.
Ve variantě 0 (stávající stav):
- v denní době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB,
- v noční době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 60-65 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 55-60 dB, jižní fasáda v pásmu 50-55 dB.
Ve variantě 1 – Výhledová železniční doprava s PHS (protihlukovými stěnami) – pro ochranu
objektu Vojkovice č.p. 62 není zřejmě PHS navržena:
- v denní době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB,
- v noční době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, západní fasáda
v pásmu 60-65 dB, východní a jižní fasáda v pásmu 55-60 dB.
V této studii je mj. řešena problematika souběhu optimalizované železniční trati a rychlostní
silnice (výkres Kumulace silniční a železniční dopravy po provedení rekonstrukce).
- v denní době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 70-75 dB, východní fasáda
v pásmu 65-70 dB západní fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB,
- v noční době leží severní fasáda tohoto objektu v pásmu 65-70 dB, východní a západní
fasáda v pásmu 60-65 dB, jižní fasáda v pásmu 55-60 dB.
Výkres označený Návrh protihlukových opatření zobrazuje objekt Vojkovice č.p. 62 jako
objekt určený k provedení IPO (individuálních protihlukových opatření) s tím, že pro severní
fasádu objektu se navrhuje IPO s útlumem >40 dB, pro západní a východní fasádu IPO
s útlumem 35-39 dB, pro jižní fasádu se uvažuje možný návrh IPO s útlumem 30-34 dB,
Závěr k této problematice
7. Na základě začlenění dalších zdrojů hluku dle aktualizovaných studií do výpočtu bylo
zjištěno, že zdroje z areálu Hyundai se na vlivech podílejí minimálně v úrovni 0,1 –
0,7 dB.
8. Vypočtené hladiny hluku korelují s hladinami hluku naměřenými a vykazují
dostatečnou bezpečnostní rezervu (2,8 dB pro denní dobu a 2,1 dB pro noční dobu).
9. Hladiny hluku ze silniční dopravy a ze železnice nelze sčítat. Vlivy hluku ze silniční
dopravy a ze železnice mají rozdílný charakter a dle legislativy mají také stanoveny
rozdílné hlukové limity a je nutno je posuzovat zvlášť. Pro ilustraci je samozřejmě
fyzikálně můžeme sečíst:
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Teoretické součty hladin hluku u objektu Vojkovice č.p. 62 (LAeq v dB(A))
Den
Noc
Den
Noc

Železnice
70,0
65,0
Limit železnice
60
55

Silniční doprava
54,8
50,0
Limit silnice
60
50

Součet
70,1
65,1

Pozn. 1: Hladiny hluku ze železnice odvozeny z pásem hluku ze zpracované hlukové
studie železnice
Pozn. 2: Hladiny hluku ze silniční dopravy odvozeny z aktualizované hlukové studie a
dalších aktualizovaných podkladů. Lze předpokládat, že modelováním lokalizace,
délky a výšky protihlukové stěny může dojít k podstatně významnějšímu snížení
těchto vlivů.
Z výše uvedeného výpočtu je zřejmé, že vlivy silniční dopravy budou v tomto
teoretickém součtu malé - v úrovni 0,1 dB, ale samozřejmě s tím, že oba vlivy mají
odlišný charakter.
10. Protihluková stěna u objektu Vojkovice č.p. 62 je dle výkresu izofon navržena
pravděpodobně mezi objektem a železnicí, což povede k vysoké účinnosti ve vztahu
k vlivům hluku ze železnice, ale k malé účinnosti ve vztahu k vlivům silnice a MÚK.
Proto doporučujeme v rámci DSP provést modelování lokalizace, délky a výšky
protihlukové stěny (nebo dalších stěn) se zvážením metodicky doporučené lokalizace
této stěny přímo u zdroje silničního hluku (větev D MÚK) s oboustrannou maximálně
pohltivou úpravou (pro odstranění odrazů hluku ze železnice). Při této lokalizaci by
mělo dojít ke snížení hladin hluku z R48 a MÚK pod platné hlukové limity
s dostatečnou bezpečnostní rezervou.
Řešení navržené v posuzované dokumentaci povede ke snížení stávajících vlivů
hluku zjištěných měřením o 5 dB ve dne a 6 dB v noci. Pokud bude realizováno
v posudku navržené opatření, pak lze očekávat snížení vlivů o cca 10 dB oproti
stávajícímu stavu.
11. Řešení vlivů hluku ze železnice je věcí správce železniční dopravní cesty, v případě
rekonstrukce pak musí být tyto vlivy řešeny v rámci procesu EIA na záměr
rekonstrukce, případně v návazných správních řízeních.
12. Hodnocení zdravotních rizik bylo v dokumentaci provedeno pro vlivy silničního hluku.
Hluk ze železnice nebyl řešen. Vzhledem k tomu, že oba zdroje hluku mají odlišný
charakter, různé limity a také různé vlivy na zdraví, nelze počítat s jednoduchými
kumulativními vlivy. Za předpokladu, že u vlivů hluku ze železnice dojde v rámci
uvažované rekonstrukce k souladu s platnou legislativou (např. bezpečné plnění
hlukových limitů apod.), pak lze předpokládat plnou platnost provedeného hodnocení
zdravotních rizik.
Vzhledem k tomu, že proces EIA na rekonstrukci železnice v současné době probíhá,
nepovažujeme za vhodné ani za možné stanovovat v rámci procesu EIA na MÚK
Nošovice detailní podmínky k záměru rekonstrukce železnice, tyto musí být řešeny
v rámci jeho procesu.
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V rámci aktuálního procesu EIA lze ukládat podmínky – např. realizaci protihlukových
opatření pouze jeho aktuálnímu oznamovateli.
K tomuto bodu se stanovuje následující podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
−

Protihluková stěna 6 - stěna zvukově pohltivá - provést modelování lokalizace,
délky a výšky protihlukové stěny se zvážením metodicky doporučené
lokalizace této stěny přímo u zdroje silničního hluku (větev D MÚK)
s oboustrannou maximálně pohltivou úpravou (pro odstranění odrazů hluku ze
železnice) - chrání chráněný venkovní prostor stavby domu č.p. 62. V případě,
že by nebylo možné splnit hlukové limity s bezpečnou rezervou, provést další
protihluková opatření na objektu pro zajištění hlukových limitů v chráněném
vnitřním prostoru staveb na základě konzultace s orgánem ochrany veřejného
zdraví. Ve spolupráci se správcem železniční dopravní cesty po upřesnění
záměru Optimalizace železniční trati zpracovat hodnocení zdravotních rizik
vlivů hluku ze všech významných zdrojů hluku v přiměřeném rozsahu.

−

Po uvedení záměru do provozu provést kontrolní měření hladin hluku,
v případě, že bude zjištěno překročení hlukových limitů provést dodatečná
protihluková opatření.
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ČIŽP – Oblastní inspektorát Ostrava
10.5.2008
Věc: Vyjádření k doplnění dokumentace „R 48 - MÚK Nošovice“ dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí
Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) má k
předložené dokumentaci o záměru „R 48 - MÚK Nošovice“, a to k jejímu doplnění (březen
2008) připomínky:
1) ČIŽP požaduje provedení zoologického průzkumu v jarním období, před započetím
stavebních prací, uvedené závěry biologického hodnocení (str. 26 a násl.) v doplnění
dokumentace považuje ČIŽP za nedostačující.
2) ČIŽP upozorňuje, že na str. 31 předloženého doplnění chybí text. Není zde popsáno,
jakým způsobem bude zabezpečena prostupnost podél vodoteče Holčina za účelem posílení
RBK Žermanický přivaděč. Z obrázku uvedeného pod textem toto není zřejmé.
ČIŽP požaduje tyto připomínky zapracovat do návrhu stanoviska pro realizaci daného
záměru.

RNDr. Helena Kameníčková
vedoucí referátu integrace
ČIŽP OI Ostrava

Stanovisko zpracovatele posudku:
Do návrhu stanoviska příslušného úřadu stanoveny následující podmínky:
−

V jarním období před zahájením stavebních prací provést zoologický průzkum,
jeho závěry zohlednit při stavebních pracích.

−

V rámci změny územního plánu zpracovat autorizovaným projektantem ÚSES
návrh na zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél
Žermanického přivaděče a další posílení řešit podél toku Holčina. V rámci
dalšího stupně projektu zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační
průchodnost) dle Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních
komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migrační
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (MD,
2006).
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Ministerstvo zemědělství
10.4.2007
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/1992 Sb.,ve zněn zákona č.
93/2004 Sb., vyjádření k doplnění dokumentace o vlivech na životní prostředí záměru „R48 MÚK Nošovice“.
Ministerstvo zemědělství jako dotčený správní úřad, podalo dopisem ze dne 31.10.2007
podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.93/2004 Sb., vyjádření k dokumentaci o
vlivech záměru „R 84 - MÚK Nošovice“ na životní prostředí.
Po seznámení se zveřejněným doplněním této dokumentace zůstává naše výše uvedené
vyjádření i nadále v platnosti.

Ing. Jiří John
ředitel odboru státní správy,
hospodářské úpravy a ochrany lesů

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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MŽP – odbor ochrany ovzduší
4.4.2007
Věc: Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění - zveřejnění
doplnění dokumentace k záměru „R 48 - MÚK Nošovice“.
K předložené dokumentaci o vlivech záměru „R 48 - MÚK Nošovicé“ na životní prostředí,
Vám z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme následující:
V dotčeném území bude výstavba mimoúrovňové křižovatky MÚK Nošovice představovat
významný liniový zdroj znečišťování ovzduší. Po uvedení do provozu lze v zájmové oblasti
očekávat nárůst imisních koncentrací znečišťujících látek emitovaných do ovzduší
automobilovou dopravou včetně zvýšení koncentrací PM10 v ovzduší díky resuspenzi částic.
Hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší je zpracováno v rozptylové studii ve formě
imisních příspěvků znečišťujících látek vzhledem ke stávající imisní zátěži zájmového území.
Výpočet byl proveden pro oxid dusičitý, benzen a částice PM10.
Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že stanovené imisní limity pro NO2 a benzen
nebudou po zprovoznění plánovaného záměru překračovány a to ani v součtu s pozaďovým
znečištěním ovzduší daného území.
K překračování imisního limitu by však mohlo docházet u částic PM10, zejména z důvodu
stávajícího problematického imisního pozadí předmětné lokality, neboť území stavebního
úřadu OÚ Dobrá bylo na základě dat za rok 2006 vyhlášeno jako oblast se zhoršenou
kvalitou ovzduší vzhledem k překračování denních imisních limitů stanovených pro PM10.
Vybudováním nového napojení pomocí MÚK Nošovice na rychlostní komunikaci R 48 bude
převedena část dopravy směřující nyní po staré komunikaci E 462 do obce Vojkovice a dále.
Dá se předpokládat, že významná část řidičů bude využívat nové napojení pomocí
posuzované MÚK a nebudou tak zatěžovat svým průjezdem obci Vojkovice a postupně další
obce na komunikaci E 462. Vzhledem k výše uvedenému lze předmětný záměr z pohledu
kvality ovzduší akceptovat.
S ohledem na skutečnost, že se plánovaný záměr nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity pro částice PM10, požadujeme v období
výstavby MÚK Nošovice, striktně dodržovat všechna opatření k eliminaci znečišťování
ovzduší, především opatření ke snižování resuspenze částic. Jedná se zejména o
následující opatření pro období výstavby předmětného záměru:
Pro dopravu materiálů na staveniště budou stanoveny přepravní trasy minimalizující
zatěžování okolní silniční sítě a vedené pokud možno mimo obytnou zástavbu; doprava bude
minimalizována volbou vhodných nákladních vozidel a jejich plným vytížením; v případě
potřeby bude během stavby technika před výjezdem na okolní komunikace čištěna a bude
zajištěno i čištění komunikace v dotčených úsecích (strojní nebo ruční zametání, kropení
apod.); při přepravě sypkých prašných materiálů bude náklad zakrýván plachtami; deponie
sypkých a prašných materiálů budou v rámci staveniště vymezeny tak, aby byla co nejméně
dotčena okolní obytná zástavba; v případě velké prašnosti při zemních pracích budou
příslušné části staveniště skrápěny.

Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Do návrhu stanoviska příslušného úřadu stanoveny následující podmínky:
−

Pro dopravu materiálů na staveniště budou stanoveny přepravní trasy
minimalizující zatěžování okolní silniční sítě a vedené pokud možno mimo
obytnou zástavbu; doprava bude minimalizována volbou vhodných nákladních
vozidel a jejich plným vytížením; v případě potřeby bude během stavby
technika před výjezdem na okolní komunikace čištěna a bude zajištěno i čištění
komunikace v dotčených úsecích (strojní nebo ruční zametání, kropení apod.);
při přepravě sypkých prašných materiálů bude náklad zakrýván plachtami;
deponie sypkých a prašných materiálů budou v rámci staveniště vymezeny tak,
aby byla co nejméně dotčena okolní obytná zástavba; v případě velké prašnosti
při zemních pracích budou příslušné části staveniště skrápěny.
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MŽP – odbor ochrany vod
9.4.2008
R 48 - MÚK Nošovice – zveřejnění doplnění dokumentace
Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů v procesu EIA a na základě doporučení
zpracovatele posudku bylo požadováno dopracování dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí v rámci výstavy a provozu R 48 - MÚK Nošovice. Z hlediska ochrany vod, bylo
nutné provést podrobný hydrogeologický průzkum se zaměřením na kvalitativní i kvantitativní
ohrožení podzemních a povrchových vod. Hydrogeologický průzkum provedla firma GEOtest
Brno,.a.s. Předmětem zakázky byla realizace průzkumných prací v bezprostřední blízkostí
budované průmyslové zóny Nošovice (PZN) k dopřesnění údajů o proudění podzemní vody
a kolísání hladin ve zvodních a doplnění informací o časovém vývoji změn
hydrogeologických poměrů vlivem výstavby PZN. Pro doplnění aktualizovaného stavu
hydrogeologických poměrů v oblasti silničního napojení PZN na silnici I/48 v staničení 8,3 až
8,7 km byly provedeny 2 hydrogeologické vrty.
Na základě posouzení předložené doplněné dokumentace R 48 - MÚK Nošovice dospěl
odbor ochrany vod k závěru, že jsou zde respektovány požadavky na ochranu vod a se
záměrem souhlasí.
Ing. Veronika Jáglová

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
14.5.2008
„R 48 - MÚK Nošovice“ - posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.
Odbor zvláště chráněných částí přírody byl požádán o vyjádřeni k doplnění dokumentace
vlivů záměru „R 48 - MÚK Nošovice“ zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona. č. 163/2006
Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. K posuzovanému záměru jsme se vyjadřovali již k
dokumentaci vlivů (viz stanovisko pod č.j.: 75864/ENV/073659/620/07 ze dne 3.11.2007).
Součástí předkládaného doplnění dokumentace je i kapitola „C.2.4 Flóra, fauna a
ekosystémy“, která je zpracována na základě provedeného biologického hodnocení podle
ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb. RNDr. Věrou
Kouteckou a Zdeňkem Poláškem. K doplnění dokumentace vlivů z hlediska gesce našeho
odboru neuplatňujeme žádné zásadní připomínky, stejně jako v případě stanoviska k
dokumentaci vlivů však požadujeme, aby v dalších fázích procesu posuzování byly
respektovány návrhy opatření, vycházející z provedeného biologického hodnocení, přičemž
je nutné klást zvýšený důraz zejména na návrhy takových opatření, která budou v co
nejvyšší míře podporovat prostupnost krajiny v zájmovém území, která díky realizaci záměru
bude podstatně snížena.

RNDr. Alena Vopálková
ředitelka odboru zvláště
chráněných částí přírody

Stanovisko zpracovatele posudku:
Do návrhu stanoviska příslušného úřadu stanoveny následující podmínky:
−

V rámci změny územního plánu zpracovat autorizovaným projektantem ÚSES
návrh na zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél
Žermanického přivaděče a další posílení řešit podél toku Holčina. V rámci
dalšího stupně projektu zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační
průchodnost) dle Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních
komunikací pro volně žijící živočichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migrační
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (MD,
2006).
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MŽP – odbor péče o krajinu
10.4.2008
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění.
pozdějších předpisů - zveřejnění doplnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Vážená paní ředitelko,
k Vašemu dopisu č.j.: 20426/ENV/08 ze dne 19.3.2008 ve věci zveřejnění doplnění
dokumentace vlivů záměru „R 48 - MÚK Nošovice“ na životní prostředí sdělujeme, že v rámci
kompetence odboru péče o krajinu nejsou uplatňovány připomínky.

S pozdravem
Ing. Petr Dobrovský
ředitel odboru péče o krajinu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Ostravě
5.5.2008
„R 48 - MÚK Nošovice“ - doplnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Dne 3.4.2008 nám bylo předloženo oznámení v souladu s § 8 odst. 2 a 5 zákona č. 100/2001
Sb., o posužování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, o zveřejnění doplnění dokumentace vlivů záměru „R 48 - MÚK
Nošovice“ na životní prostředí.
Zamýšlená mimoúrovňová křižovatka „R 48 - MÚK Nošovice“ má být situována v
katastrálním území Nošovice a Vojkovice.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme, že na katastrálním území Nošovice a Vojkovice se
nachází kulturní památka socha sv. Karla Boromejského (parc. č. 202/1, k. ú. Vojkovice, při
cestě na Český Těšín), evidovaná v USKP ČR pod r.č. 52153 / 8-4087.
Vzhledem k tomu, že výše uvedená kulturní památka se nenachází v území dotčeném
zamýšlenou stavbou, ke stavbě „R 48 - MÚK Nošovice „ z hlediska zájmů památkové péče
nemáme námitek.
Posouzení z hlediska archeologické památkové péče:
Uvažovaná stavba je situována v k.ú. Nošovice a Vojkovice v místech, kde nejsou evidována
žádná archeologická naleziště. Přesto je třeba celá k.ú. Nošovice a Vojkovice považovat za
území s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb., a s
dostatečným časovým předstihem písemně ohlásit zahájení výkopových prací
Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno (v kopii prosíme i NPÚ, ú.
o. p. Ostrava, Detašované pracoviště Opava, Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava, tel.
553815485) a následně umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na
základě dohody uzavřené podle odst. 1, § 22, zák. č. 20/1987 Sb.
Na základě výše uvedených informací doporučujeme přizpůsobit harmonogram stavby. Tzn.,
že odborný archeologický dohled je nezbytný již při skrývkách orniční a podorniční vrstvy, v
opačném případě hrozí poškození archeologických nálezů, které jsou dle povahy jejich
nálezových okolnosti majetkem obce, kraje či státu. V harmonogramu stavby je dále třeba
počítat s časovou rezervou, neboť v případě narušení archeologických vrstev a objektů je
nutné realizovat ZAV a současně v jejím rozpočtu vyhradit i příslušný objem finančních
prostředků potřebných k realizaci zmiňovaného výzkumu.
S pozdravem
Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová
vedoucí odboru památkové péče

Stanovisko zpracovatele posudku:
Do návrhu stanoviska příslušného úřadu stanoveny následující podmínky:
−

Zajistit odborný archeologický dohled při skrývkách orniční a podorniční
vrstvy. V harmonogramu stavby počítat s časovou rezervou, protože v případě
narušení archeologických vrstev a objektů bude nutné realizovat záchranný
archeologický výzkum a v rozpočtu stavby vyhradit příslušný objem finančních
prostředků potřebných k realizaci tohoto výzkumu.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví za stávajícího stavu v prostorech obytné zástavby
v nejbližším okolí záměru představuje nejvýznamnější vlivy hluk, který na několika místech
překračuje hlukové limity. Tyto vlivy lze charakterizovat jako malé svým rozsahem, ale velké
svým významem.
Po realizaci uvažovaného záměru (včetně realizace uložených protihlukových opatření) lze
očekávat snížení těchto vlivů pod platné limity a tím dojde i ke snížení významu těchto vlivů.

Vlivy na ovzduší a klima lze značit jako malé svým rozsahem a malé svým
významem.
Vlivy na povrchové a podzemní vody budou malé svým rozsahem a malé svým
významem, podmínkou stanoviska je ošetřeno zabezpečení proti havarijnímu
znečištění.
Vlivy na půdu a vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou malé jak svým
rozsahem, tak svým významem.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy budou malé svým rozsahem a velké významem zejména
v oblasti vlivů na ekosystémy, kdy dojde k ovlivnění regionálního biokoridoru podél
Žermanického přivaděče. Pro snížení těchto vlivů byly stanoveny příslušné podmínky.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz budou malé svým významem i rozsahem.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou malé svým rozsahem a v oblasti vlivů na
hmotný majetek budou mít velký význam, protože záměr vyžaduje demolici jednoho
rodinného domu.
Z hlediska celkové akceptovatelnosti je záměr akceptovatelný za předpokladu striktního
dodržení podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

-

R48 MÚK Nošovice

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Nová trasa silnice
Délka:

1,300 km

Kategorie:

MS2 12,5/8,5/60

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:

Moravskoslezský

obce:

Nošovice, Vojkovice

katastrální území:

Nošovice, Vojkovice

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65 99 33 90

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava
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II.

-
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PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Jarmila Paciorková, držitel osvědčení odborné způsobilosti (autorizace)
ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
15251/3988/OEP/92.

Předloženo:

duben 2007

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Jarmila Paciorková, držitel osvědčení odborné způsobilosti (autorizace)
ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
15251/3988/OEP/92.

Předloženo:

říjen 2007 (doplnění dokumentace předloženo: březen 2008)

3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93
Předloženo:

září 2008

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v dubnu
2007.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 25.06.2007 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „R48
MÚK Nošovice“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného
zákona. Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy
č. 4 k citovanému zákonu je nutné zpracovat.
Dokumentace byla příslušnému správnímu úřadu předložena v říjnu 2007.
MŽP, jako příslušný úřad, vrátilo dopisem ze dne 18.12.2007 v souladu s § 9 odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb. oznamovateli dokumentaci k doplnění.
Doplnění dokumentace byla předložena v březnu 2008.
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 12.11.2007
Poslední vyjádření zpracovatel dokumentace obdržel: 02.06.2008
K problematice vlivů hluku byl oznamovatel dne 7.7.2008 vyzván k doplnění dalších
podkladových studií a měření. Oznamovatelem byly předány:
-

Posouzení vlivu provozu výrobního areálu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008

-

Protokol o zkoušce č.: H 129/07

- Měření hluku z dopravy rychlostní komunikace „Sil.

I/48 Dobrá – Tošanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007
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Dne 29.09.2008 byla zpracovateli posudku zapůjčena k nahlédnutí Hluková studie
Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace
žst. Č. Těšín“, Ecological Consulting a.s., 08/2008

Vyhotovený posudek byl předložen dne: 15.10.2008.
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření veřejnosti:
2 vyjádření veřejnosti
Občanské sdružení „Ekologický právní servis“
Beskydčan – sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských
Beskyd
Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Vojkovice
Obec Vyšní Lhoty
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Magistrát města Frýdku Místku, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Středisko Ostrava
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava
Ministerstvo zemědělství
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
MŽP – odbor péče o krajinu
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Ostravě
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III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti

Z hlediska vlivů na veřejné zdraví za stávajícího stavu v prostorech obytné zástavby
v nejbližším okolí záměru představuje nejvýznamnější vlivy hluk, který na několika místech
překračuje hlukové limity. Tyto vlivy lze charakterizovat jako malé svým rozsahem, ale velké
svým významem.
Po realizaci uvažovaného záměru (včetně realizace uložených protihlukových opatření) lze
očekávat snížení těchto vlivů pod platné limity a tím dojde i ke snížení významu těchto vlivů.

Vlivy na ovzduší a klima lze značit jako malé svým rozsahem a malé svým
významem.
Vlivy na povrchové a podzemní vody budou malé svým rozsahem a malé svým
významem, podmínkou stanoviska je ošetřeno zabezpečení proti havarijnímu
znečištění.
Vlivy na půdu a vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou malé jak svým
rozsahem, tak svým významem.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy budou malé svým rozsahem a velké významem zejména
v oblasti vlivů na ekosystémy, kdy dojde k ovlivnění regionálního biokoridoru podél
Žermanického přivaděče. Pro snížení těchto vlivů byly stanoveny příslušné podmínky.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz budou malé svým významem i rozsahem.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou malé svým rozsahem a v oblasti vlivů na
hmotný majetek budou mít velký význam, protože záměr vyžaduje demolici jednoho
rodinného domu.
Z hlediska celkové akceptovatelnosti je záměr akceptovatelný za předpokladu striktního
dodržení podmínek obsažených ve stanovisku příslušného úřadu.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

MÚK je umístěna v pracovním staničení realizované stavby R48 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 silnice R48, které jsou
navrženy dle ČSN 736102. Konstrukce vozovky je navržena jako netuhá dle TP 170 –
Navrhování vozovek pozemních komunikací, zároveň je návrh vozovky shodný s konstrukcí
na rychlostní silnici R48 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
zachová původní odvodnění R48 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
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
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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 hlášek 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
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
Dále kapitola obsahuje podrobný popis technického řešení jednotlivých staveb s rozdělením
na dílčí stavební objekty. Kapitola rovněž obsahuje intenzity dopravy na jednotlivých úsecích
uvažované v hlukové a rozptylové studii.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Navržený způsob realizace 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 a stavební řešení je navrženo v souladu s požadavky na obdobné
stavby. Navržená stavba mimoúrovňové křižovatky řeší přiměřeným způsobem požadované
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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.
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
Záměr obsahuje SO 003 Demolice RD č.p. 62 přesto, že během posuzování vlivů na životní
prostředí dokumentace dále požaduje protihlukovou ochranu toho objektu a jeho zachování.
Zde se předpokládá, že během další přípravy není vyloučeno vykoupení tohoto objektu.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Součástí dokumentace byl návrh na preventivní a minimalizační opatření. Tato část byla
zpracovatelem posudku doplněna na základě vlastních šetření a oprávněných vyjádření
účastníků procesu a je součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz
podmínky návrhu stanoviska).
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí budou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci
záměru realizace stavby uvedeny v podmínkách souhlasného stanoviska v kap. III. 6.

4.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr byl předložen v jediné aktivní variantě.
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5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a posudku
vyjádření veřejnosti č. 1
-

žádá, aby Dokumentace nebyla přijata pro své závažné nedostatky a pro možnost
nesplnění zákonných požadavků na životní prostředí obyvatel po realizaci stavby.

- trvá na původním nesouhlasném stanovisku
Vysvětleno, stanoveny podmínky.
vyjádření veřejnosti č. 2
-

svůj nesouhlas s doplněním dokumentace odůvodňuje v 10-ti bodech

Vysvětleno, stanoveny podmínky.
Občanské sdružení „Ekologický právní servis“
-

nebyla dostatečně zdůvodněna potřeba MÚK,

-

nebylo provedeno srovnání variant (zejména s variantou nulovou),

-

byl ignorován požadavek na doplnění zoologického průzkumu,

-

nebyly zohledněny závěry nově zpracované studie zásahu do krajinného rázu,

-

není dostatečně řešena ochrana povrchových vod před úniky ropných látek,

-

nejsou stanoveny konkrétní a závazné podmínky a opatření kompenzující zhoršení
průchodnosti RBK v ose Žermanického přivaděče.

-

navrhuje ve smyslu § 8 odst. 5 zákona EIA vrátit oznamovateli dokumentaci k
přepracování a doplnění.

Vysvětleno, stanoveny podmínky.
Beskydčan – sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských
Beskyd
-

v mnoha bodech nesouhlasí s dokumentací EIA i s jejím doplněním a připojuje se k
vyjádření manželů Králíkových

Vysvětleno.
Obec Vojkovice
-

žádá zajištění vybudování komunikace od Nošovic, aby byl zajištěn příjezd k domu
č.p. 62., zároveň žádá o dohodu s obcí Nošovice o údržbu této komunikace

-

žádá o zapracování vybudování komunikace pro pěší cyklisty přes Žermanický
přivaděč směrem na Nošovice k budoucímu Nošovickému nádraží do projektové
dokumentace

Vysvětleno, stanoveny podmínky.
Obec Vyšní Lhoty
-

bez připomínek
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Magistrát města Frýdku Místku, odbor životního prostředí a zemědělství
-

bez připomínek

Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
-

bez připomínek

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Středisko Ostrava
-

doporučuje realizovat navrhované posílení regionálního biokoridoru další paralelní
větví

-

doporučuje obecně vyžadovat účinná, odborníkem doporučená opatření, která
zamezí střetům ptáků s případnými plochami průhledných materiálů.

Stanoveny podmínky.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
-

doplněná dokumentace vlivů záměru stavby nadále nevyhodnocuje vliv záměru na
životní prostředí a zdraví lidí dostatečným způsobem.

Podrobně prověřeno včetně aktuálních dat, vysvětleno, stanoveny podmínky.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava
-

požaduje provedení zoologického průzkumu v jarním období, před započetím
stavebních prací, uvedené závěry biologického hodnocení v doplnění dokumentace
považuje za nedostačující.

-

upozorňuje, že na str. 31 doplnění dokumentace chybí text.

Stanoveny podmínky.
Ministerstvo zemědělství
-

bez připomínek

MŽP – odbor ochrany ovzduší
-

předmětný záměr lze z pohledu kvality ovzduší akceptovat

-

požaduje v období výstavby, striktně dodržovat všechna opatření k eliminaci
znečišťování ovzduší, především opatření ke snižování resuspenze částic

Stanoveny podmínky.
MŽP – odbor ochrany vod
-

bez připomínek

MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
-

bez připomínek

-

požaduje, aby v dalších fázích procesu posuzování byly respektovány návrhy
opatření, vycházející z provedeného biologického hodnocení

Stanoveny podmínky.
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MŽP – odbor péče o krajinu
-

bez připomínek

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Ostravě
-

bez připomínek

-

požaduje s dostatečným časovým předstihem písemně ohlásit zahájení výkopových
prací

Stanoveny podmínky.

Vyjádření k posudku:
- bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.
Na základě oznámení, dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí

souhlas né stano visko
k záměru:

„R48 – MÚK Nošovice“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Pro fázi přípravy
Obyvatelstvo
1)

Řešit přiměřené dopravní napojení domu č.p. 62 Vojkovice, pokud bude stávající
napojení ovlivněno.

2)

Zvážit možnost realizace lávky pro pěší a cyklisty přes Žermanický přivaděč.

Ovzduší
3)

MÚK Nošovice technicky řešit tak, aby nemohlo docházet k osvětlování chráněné
obytné zástavby a prostoru RBK podél Žermanického přivaděče.

Hluk
4)

Budou provedena navržená protihluková opatření:

5)

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).

6)

Protihluková stěna 4 - stěna zvukově pohltivá (celkové délka 312 m, výška 4 m,
stěna chrání řadu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních
prostorů staveb, zejména dům č.p. 53, 121, 156, 72, 9 a další včetně plochy určené
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územním plánem obce Vojkovice pro obytnou zástavbu).
7)

Protihluková stěna 5 - stěna zvukově pohltivá (celková délka 148 m, výška 4 m,
stěna chrání řadu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních
prostorů staveb, zejména dům č.p. 53, 121, 156, 72, 9 a další včetně plochy určené
územním plánem obce Vojkovice pro obytnou zástavbu).

8)

Protihluková stěna 6 - stěna zvukově pohltivá - provést modelování lokalizace,
délky a výšky protihlukové stěny se zvážením metodicky doporučené lokalizace
této stěny (nebo dalších stěn) přímo u zdroje silničního hluku (větev D MÚK)
s oboustrannou maximálně pohltivou úpravou (pro odstranění odrazů hluku ze
železnice) - chrání chráněný venkovní prostor stavby domu č.p. 62. V případě, že
by nebylo možné splnit hlukové limity s bezpečnou rezervou, provést další
protihluková opatření na objektu pro zajištění hlukových limitů v chráněném
vnitřním prostoru staveb na základě konzultace s orgánem ochrany veřejného
zdraví.

9)

Protihluková stěna 7 - stěna zvukově pohltivá (celková délka 132 m, výška 4 m,
stěna chrání chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor domu č.p.
144, 71, 180 a domu bez č.p. včetně plochy určené územním plánem obce
Nošovice pro obytnou zástavbu).

10) Protihluková stěna 8 - stěna zvukově pohltivá (celková délka 152 m, výška 4 m,
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).
11) Ve spolupráci se správcem železniční dopravní cesty po upřesnění záměru
Optimalizace železniční trati zpracovat hodnocení zdravotních rizik vlivů hluku ze
všech významných zdrojů hluku v přiměřeném rozsahu.
Voda
12) Záměr vybavit takovým systémem odvodnění, který umožní zachycení a
odstranění případného havarijního znečištění před jeho vstupem do recipientu
(dešťové usazovací nádrže - DUN, výústní objekty osazené resp. s možností
osazení norné stěny apod.).
Odpady
13) 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.
Rostliny
14) Minimalizace vlivu na vegetaci bude řešena na základě zpracované inventarizace
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zeleně s minimalizací kácené zeleně.
15) Projekt bude obsahovat výsadbu pásu geograficky původních dřevin v rámci
MÚK, zajišťující pohledové začlenění mimoúrovňové křižovatky do území a
funkční izolaci komunikace od území VKP.
V předmětném území je významné řešení zásahů souvisejících s kácením dřevin a
odstranění keřového patra, úprav v terénu s požadavkem na dodržení základních
prvků:
11) zásahy omezit na nezbytné minimum,
12) v rámci přechodu mostními objekty minimalizovat vliv stavby na porost,
zabezpečit minimální vliv na ekologickou stabilitu porostu,
13) zabezpečit omezení narušení porostů dřevin nebo spodního patra
porostů dřevin u soliterních stromů nedotčených stavbou,
14) zabezpečit ochranu kořenového systému dřevin, které nebudou přímo
stavbou dotčeny
15) dodržovat v rámci výsadeb vhodné druhy
Živočichové
16) Protihlukové stěny budou řešeny jako neprůhledné, resp. odborně technicky
zajištěné proti střetu s ptáky.
17) V jarním období před zahájením stavebních prací provést zoologický průzkum,
jeho závěry zohlednit při stavebních pracích.
18) Před zahájením stavby provede ekodozor průzkum území s vymezením potřeby
opatření v době realizace vzhledem ke konkrétnímu stavu území (ptactvo, příp.
hnízdění) v době bezprostředně před zahájením stavby.
ÚSES
19) V rámci změny územního plánu zpracovat autorizovaným projektantem ÚSES
návrh na zajištění a posílení funkce regionálního biokoridoru podél Žermanického
přivaděče a další posílení řešit podél toku Holčina. V rámci dalšího stupně
projektu zajistit odpovídající průchodnost krajiny (migrační průchodnost) dle
Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně
žijící živočichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migrační objekty pro zajištění
průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (MD, 2006).
20) Budou dodrženy podmínky zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §4
odst.2; bude zajištěno 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).
Archeologie
21) Zajistit odborný archeologický dohled při skrývkách orniční a podorniční vrstvy. V
harmonogramu stavby počítat s časovou rezervou, protože v případě narušení
archeologických vrstev a objektů bude nutné realizovat záchranný archeologický
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výzkum a v rozpočtu stavby vyhradit příslušný objem finančních prostředků
potřebných k realizaci tohoto výzkumu.
Obecné
22) Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a
organizací.
Pro fázi výstavby
Ovzduší
23) Pro dopravu materiálů na staveniště budou stanoveny přepravní trasy
minimalizující zatěžování okolní silniční sítě a vedené pokud možno mimo
obytnou zástavbu; doprava bude minimalizována volbou vhodných nákladních
vozidel a jejich plným vytížením; v případě potřeby bude během stavby technika
před výjezdem na okolní komunikace čištěna a bude zajištěno i čištění
komunikace v dotčených úsecích (strojní nebo ruční zametání, kropení apod.); při
přepravě sypkých prašných materiálů bude náklad zakrýván plachtami; deponie
sypkých a prašných materiálů budou v rámci staveniště vymezeny tak, aby byla
co nejméně dotčena okolní obytná zástavba; v případě velké prašnosti při
zemních pracích budou příslušné části staveniště skrápěny.
24) Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou správnou
organizací stavby omezeny na nezbytně nutnou míru.
Voda
25) Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
26) Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé
úkapy závadných látek.
ÚSES
27) 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.
Pro fázi provozu
28) Po uvedení záměru do provozu provést kontrolní měření hladin hluku, v případě,
že bude zjištěno překročení hlukových limitů provést dodatečná protihluková
opatření.
29) Provádět monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
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Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 15.10.2008
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Bydliště: Šafaříkova 484, 500 02 Hradec Králové
Pracoviště: Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626
Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák. č.100/2001 Sb, dle §19 a §24 č.
46170/ENV/06, osvědčení č. 5278/850/OPV/93
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku a imisí

RNDr. Jiří Veselý - autorizovaná osoba pro hodnocení dle §67 (č. autorizace
OEKI/1595/05) a podle §45i (č. autorizace OEKI/1595/05) zák. č. 114/1992 Sb.
- vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu
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Kopie vyjádření k dokumentaci
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