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Silnice I/46 Olomouc
Východní tangenta, 2. stavba 4602
oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zpracováno ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu

A.
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní jméno
Ředitelství silnic a dálnic České republiky

název:

A.2. IČO
IČO:

6599 3390
A.3. Sídlo (adresa)

sídlo:

ŘSD ČR, Správa Olomouc
Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
A.4. Zástupce oznamovatele
Ing. Petr Baroš, ředitel správy Olomouc, tel: 585 759 311
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B.
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměr
název záměru:

Silnice I/46 Olomouc, východní tangenta – 2. stavba

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je přeložka stávající silnice I/46 do nové polohy. Jde tedy o výstavbu nové silniční
komunikace pro motorová vozidla. Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do
KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 9.1:
Novostavby a rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m (záměry neuvedené v kategorii I).
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu:
délka řešeného úseku komunikace:

4 346 m

kategorie komunikace:

S 24,5/80 (km 6,260 – 7,365)
S 24,5/100 (km 7,365 – 10,606)

šířka zpevněné části koruny:

23,5 m (km 6,260 – 7,365)
20,5 m (km 7,365 – 10,606)

celková šířka komunikace:

27,5 m (km 6,260 – 7,365)
24,5 m (km 7,365 – 10,606)

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

Řešený úsek silnice I/46 je situován na území města Olomouce, v jeho severovýchodním sektoru.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Olomoucký kraj

obec s rozšířenou působností:

Olomouc

obec:

Olomouc

k.ú. Hodolany
k.ú. Chválkovice
k.ú. Týneček

Tovéř

k.ú. Tovéř

Umístění záměru je patrné na obrázku č. 1.
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Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba nové silniční komunikace pro motorová
vozidla. Zájmové území a jeho okolí je podle platných územně plánovacích podkladů určeno k
zástavbě odpovídající tomuto typu využití. Umístěním komunikace do území dochází k funkčnímu
naplnění prostoru dotčeného území, přímo v tomto prostoru se proto nepředpokládá jiné využití
území.
Navrhovaná stavba 4602 „Silnice I/46 Olomouc – východní tangenta, 2.stavba“ řeší druhou část
východní tangenty silnice I/46 od MÚK Lipenská (řešené v 1.stavbě východní tangenty) po km
10,606 s provizorním napojením na stávající silnici I/46 ve směru na Šternberk a Týneček. Začátek
úpravy navazuje na první část východní tangenty „Silnice I/46 - východní tangenta 1. část (R35Lipenská)“ řešeném v samostatné stavbě 4601. Konec úpravy bude následně navazovat na stavbu
4603 „Přeložka silnice I/46 Týneček-Šternberk“.
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Realizace posuzovaného úseku komunikace je součástí komunikačního tahu I/55-I/46 s
předpokládanou realizací navazujících úseků (viz další text). Výstavba posuzovaného úseku
komunikace nevyvolává bezprostřední nároky na realizaci úseků navazujících a tvoří ucelenou
etapu schopnou samostatného fungování. Přesto, pro dosažení požadovaného dopravního efektu
(tedy maximálního převzetí dopravních zátěží z historické komunikační sítě), je výstavba
navazujících úseků nezbytná.
V posuzovaném úseku se výstavba navazujících úseků může projevit pouze v intenzitách dopravy.
Pro účely posouzení jsou proto uvažovány intenzity odpovídající realizaci uceleného
komunikačního tahu.
Trasa 2.stavby východní tangenty je vedena převážně po zemědělsky obdělávaných pozemcích.
V první části je trasa vedena volným koridorem mezi průmyslovými areály, po přechodu přes
železniční trať Olomouc-Krnov po okraji zastavěného území severní části Olomouce.
Oznamovateli ani zpracovateli oznámení není známo, že by byly připravovány či uvažovány
záměry (uvažované v rámci územně plánovacích podkladů), které by v souvislosti s oznamovaným
záměrem mohly působit významnou kumulaci vlivů na obyvatelstvo či životní prostředí.
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

Silnice I/46 (východní tangenta) je významnou součástí regionální silniční sítě. Stávající silniční
propojení mezi silnicemi I/55 a I/46 v oblasti východního okraje Olomouce je nevyhovující
z hlediska směrového vedení a zejména šířkového uspořádání ve vztahu k současnému
dopravnímu zatížení, což je z hlediska dopravního projevuje v narušení plynulosti silničního
dopravy.
Stávající silnice I/46 vstupuje do Olomouce ze směru od Prostějova v místní části Slavonín jako
čtyřpruhová komunikace, je vedena po městském komunikačním okruhu, kde intenzita dopravy
dosahuje dle výsledků sčítání z r. 2000 hodnoty blížící se 50 000 vozidel/24 hodin. Z okruhu
odbočuje na dvoupruhovou komunikaci s kolejovou městskou hromadnou dopravou. Silnice I/46
opouští město ve směru na Šternberk v části Chválkovice.
Automobilový provoz na stávajících komunikacích vedených přes město vyvolává z hlediska
působení na okolní prostředí řadu negativních důsledků, umocňovaných absencí základních
opatření k ochraně zdraví a životního prostředí. Současně je dopravou na těchto komunikacích
silně ohrožena bezpečnost chodců a cyklistů.
Trasa přeložky silnice I/46 (východní tangenta) je zahrnuta do plánu výstavby dálniční a silniční
sítě a je rovněž zahrnuta v závazných částech územního plánu velkého územního celku
olomoucké aglomerace a územního plánu sídelního útvaru Olomouc jako veřejně prospěšná
stavba včetně umístění křižovatek a návaznosti na ostatní silniční síť.
Příprava území pro celý tah včetně posuzovaného úseku trvá řadu let a je koordinována
s dotčenými správními úřady a samosprávnými územními celky (krajem i obcemi). Proto je trasa
v současné době již prakticky stabilizována v poloze, která vyplynula z této přípravy a záměr je
navrhován v jedné aktivní variantě směrového a výškového řešení.
Umístění záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu, z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování
(umístění je v souladu s územně plánovacími podklady).
Rozsah záměru a jeho vztah k okolí je zřejmý ze situace na obrázku č. 2 (podrobněji viz přílohy
oznámení).
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje o stavbě
Stavba řeší výstavbu prioritní regionální komunikace silnice I/46 - východní tangenta 2.část. Na
začátku úpravy navazuje stavba v km 6,260 na předcházející stavbu první části východní tangenty
„Silnice I/46 Olomouc - Východní tangenta 1.část (R35-Lipenská)“. Konec úpravy bude výhledově
navazovat na akci „Přeložka silnice I/46 Týneček - Šternberk“. Prozatímně bude konec úpravy
napojen na stávající silnici I/46 ve směru na Šternberk a ve směru na Týneček.
Stavba bude navazovat mimoúrovňovou křižovatkou SO 114 MÚK Severní spoj na stávající
silniční siť. Napojení na silniční síť bude provedeno výhledovou komunikací napojení severního
spoje.
První část úseku od MÚK Lipenská až po MÚK Severní spoj je navržena v kategorii MR 24,5/80
s přídatnými pruhy, druhá část úseku od MÚK Severní spoj po konec úpravy je navržena v
kategorii S 24,5/100.
Úpravy místních komunikací SO 138 místní komunikace v km 7,956 (ul.Železniční) a SO 143
Místní komunikace v km 6,650 (u Mrazíren) jsou navrženy v kategorii MS 9/50.
SO 124 Přeložka silnice sil. III/4432 je navržena v kategorii S 7,5/50.
SO 140 Přeložka účelové komunikace v km 7,960-8,560 vlevo je navržena v kategorii polních cest
P6/40. SO 144 Přeložky účelových komunikací v km 6,650-6,790 a 7,650 vpravo je navržena
v kategorii polních cest P6/40 v úseku 6,650-6,790 a v km 7,650 v kategorii polních cest P4/30.
Na trase silnice je navrženo jedno mimoúrovňové křížení (Severní spoj – deltovitého tvaru).
Na trase silnice I/46 jsou navrženy tyto mosty:
SO 204 Most na I/46 přes Bystřici a MK [v km 6,977]
SO 205 Most na I/46 přes Severní spoj [v km 7,472]
SO 206 Most na I/46 přes trať ČD a vlečky [v km 7,731]
SO 207 Most na I/46 přes sil. III/4432 (ul. Železniční) [v km 7,956]
SO 209 Most na I/46 přes MK [v km 6,650]
SO 210 Most na I/46 přes biokoridor [v km 9,799]
SO 232 Lávka nad sil. I/46 [v km 9,116]
Objekt mostu SO 204 Most na I/46 přes Bystřici a MK [v km 6,977] zajišťuje mimoúrovňové křížení
silnice I/46 s řekou Bystřicí, která je regionálním biokoridorem a se stávající místní komunikací (ul.
Libušina).
Objekt mostu SO 205 Most na I/46 přes Severní spoj [v km 7,472] zajišťuje mimoúrovňové křížení
silnice I/46 s napojením severního spoje.
Objekt mostu SO 206 Most na I/46 přes trať ČD a vlečky [v km 7,731] zajišťuje mimoúrovňové
křížení silnice I/46 s tratí ČD Olomouc-Krnov a dvěma železničními vlečkami.
Objekt mostu SO 207 Most na I/46 přes sil. III/4432 (ul. Železniční) [v km 7,956] zajišťuje
mimoúrovňové křížení silnice I/46 se silnicí III/4432 vedenou v trase ul. Železniční.
Objekt mostu SO 209 Most na I/46 přes MK [v km 6,650] zajišťuje mimoúrovňové křížení silnice
I/46 s místní komunikací zajišťující propojení ulice K Mrazírnám s ul. Pavelkovou.
Objekt mostu SO 210 Most na I/46 přes biokoridor [v km 9,799] zajišťuje mimoúrovňové křížení
silnice I/46 s navrženým biokoridorem.
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Objekt lávky SO 232 Lávka nad sil. I/46 [v km 9,116] zajišťuje mimoúrovňové křížení lávky
navržené v trase stávající silnice III/4432 nad navrženou trasou silnice I/46.
Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno od začátku úpravy v km 6,260 po km 8,672 zaústěním
dešťových vod do uličních vpustí umístěných v km 6,260-7,365 (kat. MR 24,5/80) u silničních
obrubníků, v km 7,365-8,672 do uličních vpustí umístěných v monolitických rigolech. Uliční vpusti a
jejich přípojky jsou součástí objektu SO 102. Vlastní odvedení dešťových vod je pak provedeno
v rámci navržené středové kanalizace řešené v objektech SO 304 – SO 308.
Odvodnění povrchu vozovky od km 8,672 po konec úpravy bude řešeno svedením dešťové vody
do odpařovacích nádrží.
Intenzity dopravy
Očekávané intenzity dopravy na posuzovaném úseku silnice I/46 jsou uvedeny v části B
oznámení.
Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení
Konstrukčně-architektonické řešení vychází z funkčního tvaru komunikační stavby. Snahou je
dosažení co nejmenšího působení stavby v krajině, aby ráz dotčeného území by co nejméně
stavbou ovlivněn.
Přehled objektů a budoucích správců
č.objektu

název objektu

budoucí správci objektu

Objekty řady 000 – Příprava staveniště
SO 003 Demolice pozemních objektů

----

Objekty řady 100 – Pozemní komunikace
SO 102 Silnice I/46 v km 6,260 – 10,606

ŘSaD, správa Olomouc

SO 114 MÚK Severní spoj

ŘSaD, správa Olomouc

SO 124 Přeložka silnice III/4432

KÚ Olomouckého kraje

SO 125 Provizorní napojení sil.I/46 na k.ú

ŘSaD, správa Olomouc

SO 137 Místní komunikace v km 7,470-7,960 (Chválkovice)

Město Olomouc

SO 138 Místní komunikace v km 7,956 (ul.Železniční)

KÚ Olomouckého kraje

SO 140 Přeložka účelové komunikace v km 7,960 – 8,560 vlevo

Město Olomouc

SO 143 Místní komunikace v km 6,650 (u Mrazíren)

Město Olomouc

SO 144 Přeložky účelových komunikací v km 6,65-6,79 a 7,956 vpravo

Město Olomouc

SO 152 Rekonstrukce účelových ploch

Město Olomouc

SO 162 Provizorní přístupy na staveniště

----

SO 173 Dopravní značení silnice I/46 a MÚK

ŘSaD, správa Olomouc

SO 174 Přechodná dopravní opatření

----

SO 181 Opravy komunikací

Město Olomouc,
KÚ Olomouckého kraje

SO 192 Monitorování mostů a vysokých násypů

ŘSaD, správa Olomouc

Objekty řady 200 – Mosty a zdi
SO 204 Most na I/46 přes Bystřici a MK [v km 6,977]

ŘSaD, správa Olomouc

SO 205 Most na I/46 přes Severní spoj [v km 7,472]

ŘSaD, správa Olomouc

SO 206 Most na I/46 přes trať ČD a vlečky [v km 7,731]

ŘSaD, správa Olomouc

SO 207 Most na I/46 přes sil. III/4432 (ul. Železniční) [v km 7,956]

ŘSaD, správa Olomouc
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SO 209 Most na I/46 přes MK [v km 6,650]

ŘSaD, správa Olomouc

SO 210 Most na I/46 přes biokoridor [v km 9,799]

ŘSaD, správa Olomouc

SO 226 Most na účelové komunikaci přes Adamovku [v km 7,960 vpravo]

KÚ Olomouckého kraje

SO 232 Lávka nad sil. I/46 [v km 9,116]

Město Olomouc

SO 252 Opěrné zdi na sil. I/46

ŘSaD, správa Olomouc

Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty
SO 303 Dešťová kanalizace sil.I/46 v km 6,100 – 6,628

ŘSaD, správa Olomouc

SO 304 Dešťová kanalizace sil.I/46 v km 6,667 – 6,883

ŘSaD, správa Olomouc

SO 305 Dešťová kanalizace sil.I/46 v km 7,071 – 7,442

ŘSaD, správa Olomouc

SO 306 Dešťová kanalizace sil.I/46 v km 7,472 – 7,687

ŘSaD, správa Olomouc

SO 307 Dešťová kanalizace sil.I/46 v km 7,777 – 7,925

ŘSaD, správa Olomouc

SO 308 Dešťová kanalizace sil.I/46 v km 7,987 – 8,672

ŘSaD, správa Olomouc

SO 315 Dešťová kanalizace MÚK Severní spoj

ŘSaD, správa Olomouc

SO 317 Dešťová kanalizace ul. Železniční

KÚ Olomouckého kraje

SO 325 Přeložka kanalizace v km 6,9
SO 327 Přeložka kanalizace DN 500 v km 7,390 sil. I/46

VÚSS

SO 330 Přeložka kanalizací DN 600 a DN 200 v ul. Železniční
SO 331 Přeložka kanalizace v km 7,3-7,5 sil. I/46 vpravo (VÚSS)

VÚSS

SO 359 Přeložka vodovodu DN 250 v km 7,036 sil.I/46

Středomoravská vodárenská a.s.

SO 360 Přeložka vodovodů 2x DN 800 v km 9,777 sil. I/46

Středomoravská vodárenská a.s.

SO 363 Přeložky vodovodů v ul. Železniční
SO 364 Přeložka vodovodu DN 200 v km 7,3-7,5 sil. I/46 vpravo (VÚSS)

VÚSS

SO 381 Přeložka potoka Adamovka

Město Olomouc

Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty
SO 403 Přeložka vedení VVN 110 kV č.586 v km 9,540

SME, Ostrava

SO 426 Přeložka kabelu VN 22 kV č.15 v km 6,780

SME, Ostrava

SO 427.1 Přeložka kabelu VN 22 kV č.15,16,18,65,66 v km 6,770-6,940

SME, Ostrava

SO 427.2 Přeložka kabelu VN 22 kV č.15,16 v km 7,030

SME, Ostrava

SO 427.3 Přeložka kabelu VN 22 kV č.10,18,65 v km 7,030

SME, Ostrava

SO 428.1 Přeložka kabelu VN 22 kV v km 6,550-6,650

SME, Ostrava

SO 428.2 Přeložka kabelu VN 22 kV č.10 v km 7,760-8,430

SME, Ostrava

SO 428.3 Přeložka kabelu VN 22 kV č.65 v km 7,590

SME, Ostrava

SO 428.5 Přeložka kabelu VN 22 kV č.15 – ul. Železniční

SME, Ostrava

SO 428.6 Přeložka kabelu VN 22 kV č.10,65 v km 7,030-7,540

SME Ostrava

SO 428.7 Přeložka kabelu VN 22 kV č.65,66 v km 7,930-8,430

SME Ostrava

SO 429 Přeložka kabelu ČD 6 kV v km 7,750

České dráhy

SO 430 Přeložka vedení VN 22 kV č. 65,66 v km 8,300-8,580

SME, Ostrava

SO 432 Přeložka vedení VN 22 kV č.10 v km 7,820-8,680

SME, Ostrava

SO 434 Přeložka kabelu NN v km 6,350-6,660 (DALKIA)

DALKIA MORAVA a.s.

SO 437 Trafostanice pro VO v km 7,440

ŘSaD, správa Olomouc,
SME Ostrava

SO 438 Ochrana kabelů NN (ul.Železniční)
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SO 450 Veřejné osvětlení sil.I/46 a MÚK

ŘSaD, správa Olomouc

SO 454 Veřejné osvětlení MK (ul. Železniční)

TS m. Olomouc a.s.

SO 456 Kabelové rozvody pro osvětlení portálů DZ

ŘSaD, správa Olomouc

SO 457 Přeložka VO v km 6,280

TS m.Olomouce a.s.

SO 458 Přeložka VO v km 7,000

TS m.Olomouce a.s.

SO 460 Přeložka VO ČD v km 7,740

České dráhy

SO 461 Přeložka VO v km 7,350-7,480 (VUSS)

VUSS Olomouc

SO 473 Přeložka sdělovacího kabelu VUSS v km 6,986

VUSS Olomouc

SO 474 Přeložka sdělovacího kabelu ČT v km 7,038

Český Telecom

SO 475 Přeložky zabezpečovacích kabelů ČD v km 7,747

České dráhy a.s.

SO 483 Přeložka dálkových metalických kabelů ČT v km 6,949

Český Telecom

SO 484 Přeložka dálkových optických kabelů ČT v km 6,949

Český Telecom

SO 485 Přeložky sdělovacích kabelů ČD v km 7,751

České dráhy a.s.

SO 486 Přeložka dálkových optického kabelů ČT v km 9,0-10,8

Český Telecom

SO 487 Přeložka dálkového metalického kabelu ČT v km 8,548

Český Telecom

SO 488 Přeložka dálkového metalického kabelu ČT v km 9,136

Český Telecom

SO 489 Přeložka sdělovacího kabelu ČT v ul. Železniční

Český Telecom

SO 490 Přeložka dálkového metalického kabelu ČT v km 10,072

Český Telecom

SO 492 Hlásič náledí

ŘSaD, správa Olomouc

Objekty řady 500 – Plynovody, parovody a produktovody
SO 502 Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 8,764

Severomoravská plynárenská a.s.

SO 514 Přeložka STL plynovodu DN 200 - ul. Železniční

Severomoravská plynárenská a.s.

SO 521 Přeložka NTL plynovodu DN 110 v km 6,585

Severomoravská plynárenská a.s.

SO 533 Přeložka parovodu v km 6,310-7,390 sil.I/46

DALKIA MORAVA a.s.

SO 536 Parovod ul. Železniční
Objekty řady 700 – Objekty pozemního stavitelství
SO 703 Protihluková opatření

ŘSaD, správa Olomouc

SO 713 Portály DZ na silnici I/46

ŘSaD, správa Olomouc

SO 722 Přeložky oplocení

vlastníci oplocených parcel

Objekty řady 800 – Objekty vegetací a rekultivací
SO 802 Vegetační úpravy sil.I/46 a MÚK

ŘSaD, správa Olomouc

SO 813 Vegetační úpravy sil.III/4432

KÚ Olomouckého kraje

SO 832 Rekultivace komunikací

----

SO 852 Příprava území

----

SO 862 Rekultivace dočasného záboru

----

Situace záměru je patrná z následující situace (obrázek č. 2).
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru (výstavby): 2007.
Předpokládaný termín zahájení provozu: 2010.
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Záměr se nachází přímo na území následujících samosprávných celků.

tel.:

Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
585 508 111

tel.:

Statutární město Olomouc
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí - radnice
771 27 Olomouc
585 513 511

vyšší územně správní celky:

obce:

Tovéř
Obecní úřad Tovéř
783 16 Tovéř
Územně správní hranice dotčených obcí jsou patrné z následujícího obrázku.
Obrázek č. 3: Situování záměru – hranice územně samosprávných celků
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B.II. Údaje o vstupech
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Záměr vyžaduje trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy.
Stavba je lokalizována na plochách určených podle územně plánovacích podkladů k výstavbě
pozemní komunikace. Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebylo dosud provedeno, v
důsledku realizace stavby dojde tedy k trvalému záboru zemědělského půdního fondu.
Převážná část dotčené plochy je vedena jako ZPF - orná, menší část jako plochy dopravy a
ostatní. Celkový zábor vyvolaný stavbou činí cca 15 ha.
Zábor ploch určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
Bilance zemních prací není u posuzovaného úseku silnice I/46 známa. Vzhledem k charakteru
terénu lze předpokládat nutnost dovozu materiálu do násypů.
B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

pitná voda
Potřeba pitné vody ani její zdroj nejsou v současné fázi projektové přípravy specifikovány. Ve fázi
výstavby bude potřeba pitné vody pravděpodobně řešena bez nároků na místní odběr nebo
budování vodovodních přípojek dovozem balené vody.
Po dokončení nebude mít stavba nároky na dodávku pitné vody.
technologická voda
Potřeba technologické vody při výstavbě se vztahuje zejména na tyto činnosti:
-

výroba betonové případně maltové směsi,

-

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Stávající stupeň přípravy stavby neřeší potřebu ani zdroj vody pro účely technologie. Převážná
část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě
může být pokryta dovozem v cisternách.
Po uvedení do provozu nemá komunikace žádné nároky na potřebu technologické vody. Případný
oplach komunikace bude zajišťovat správce komunikace z vlastních zdrojů.
požární voda
Se zajištěním stabilního zdroje vody pro požární účely není pro potřebu provozu stavby
uvažováno, v případě požáru na komunikaci bude voda dopravena na místo požáru technikou
zásahových jednotek.
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
V průběhu výstavby bude potřeby odběru elektrické energie zajištěna napojením na stávající
rozvodnou síť v rámci areálu zařízení staveniště.
Po uvedení do provozu se potřeba elektrické energie vztahuje na pokrytí veřejného osvětlení
komunikace včetně křižovatek a provoz systému SOS. Odběr bude zajištěn ze stávající rozvodné
sítě. Celková spotřeba není specifikována; nejedná se však takové odběry, které by se výrazněji
projevili na straně výroby elektrické energie.
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Zemní plyn
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu v etapě výstavby ani po uvedení do provozu.
Tepelná energie
Záměr nevyžaduje dodávku tepelné energie v etapě výstavby, ani po uvedení do provozu.
Vstupní suroviny
Při realizaci stavby vzniknou nároky na vstupní suroviny odpovídající typu stavby. Půjde především
o jednorázový odběr většího množství následujících druhů materiálů:
- zeminy vhodné pro výstavbu násypů
- kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a pro betonové konstrukce
- cement a přísady do betonů
- materiál pro kryt vozovky
- ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy a pod.)
- prefabrikáty, trouby (odvodnění)
- materiály na protihlukové stěny (sklo, plasty, dřevo, ocel).
Celková spotřeba bude specifikována v dalším stupni přípravy stavby, bilance zemin bude
upřesněna podle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu v trase komunikace.
Pohon mechanizace nezbytné pro výstavbu budou zajišťovat z převážné části spalovací motory.
Elektrická zařízení budou použita v menším rozsahu, většinou na pomocných provozech, jako je
např. betonárka. Menší odběr elektřiny budou vyžadovat objekty zařízení staveniště.
Po uvedení stavby do provozu půjde však o běžná množství hmot pro provádění údržby a oprav
bez výrazné spotřeby některých strategických zdrojů přírodních surovin.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa provozu
Posuzovaná přeložka silnice I/46 je stavbou dopravní, přímo ovlivňující dopravní situaci na přilehlé
komunikační síti. Neklade tedy nároky na dopravní nebo jinou infrastrukturu, ale svým řešením
ovlivňuje dopravní obsluhu bližšího či širšího území.
R55 (přeložka silnice I/46, stavba 4602, představuje součást tzv. východní tangenty města
Olomouce. Prochází východně centrální oblasti města ve směru přibližně jih - sever a prakticky
nahrazuje stávající silnici I/46, která bude po dokončení východní tangenty převedena do sítě
městských komunikací.
Stavba 4602 je vymezena na jihu stávající ulicí Lipenskou, na severu se připojuje na stávající
silnicí I/46 směrem na Šternberk. Mimoúrovňová křižovatka s ulicí Lipenskou není součástí stavby
4602 (je součástí předchozí stavby 4601).
Rozsah stavby 4602 a její vztah k navazujícím komunikačním stavbám je zřejmý z následujícího
obrázku.
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Obrázek č. 4: Schema komunikační sítě

Silnice I/46 je připravována jako komunikace pro motorová vozidla, s parametry umožňující
výhledové převedení komunikace do sítě rychlostních silnic. Návrhová kategorie silnice je
S22,5/100 resp. (v městském úseku) S24,5/80. Uspořádání S22,5/100 je doprovázeno
kolektorovými komunikacemi pro umožnění obsluhy území, uspořádání S24,5/80 má oboustranné
odstavné pruhy s obrubníky. Směrové, výškové a šířkové uspořádání odpovídá projekčním
normám pro projektování silničních resp. městských komunikací.
Očekávané intenzity dopravy na posuzovaném úseku silnice I/46 a navazujících komunikacích
jsou uvedeny na následujícím obrázku.
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Obrázek č. 5: Očekávané intenzity dopravy na okolní komunikační síti

Intenzity dopravy jsou převzaty z dopravního modelu [Příprava prioritní regionální komunikace východní tangenta R46 v Olomouci - dopravně inženýrská část. Ateliér DPK, s.r.o., duben 2001].
Etapa výstavby
V průběhu výstavby budou vyvolány nároky na staveništní dopravu. Hlavní objem přepravy
materiálů bude probíhat v rámci zemních prací, kdy jsou kladeny nároky na přemístění zeminy, a
to jak skrývek ornice a z výkopů, tak zeminy do násypů komunikace. Tato doprava by měla být
vedena mimo obytnou zástavbu výhradně v trase budované komunikace, i když vzhledem k
charakteru území nelze takovou potřebu předem vyloučit. Vždy by však měla být vázána na
projednání a souhlas dotčených správních a samosprávních úřadů.
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Staveništní doprava by v etapě výstavby měla existující silniční síť zatěžovat pouze v nezbytných
případech přemisťování materiálů mimo staveniště k jinému využití nebo trvalému uložení.
Přemísťování v rámci staveniště by mělo probíhat přednostně v trase budoucí komunikace. Tento
požadavek je omezen umístěním mostů v řešeném úseku komunikace. Požadavky na přepravu
zemin a ostatních materiálů budou upřesněny v další etapě přípravy stavby, konkrétní podmínky
stanoví plán organizace výstavby.
Dopravní nároky v průběhu provádění stavebních a montážních prací, lze je odhadnout v období
provádění intenzivních prací v řádu nejvýše několika desítek vozidel denně. Jde o průměrnou
hodnotu, která se může krátkodobě zvýšit a naopak po navezení hlavního objemu razantně
poklesnout.
Trasy stavební dopravy ani doba výstavby nejsou dosud blíže stanoveny. Provoz na ostatních
komunikacích bude po dobu výstavby zachován. Pouze v místech křížení dojde k dočasným
přeložkám a změnám v organizaci dopravy. Detailní řešení však není dosud známo.

B.III. Údaje o výstupech
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Posuzovaný záměr není podle platné legislativy vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
V souvislosti s provozem posuzovaného záměru nebudou vytvořeny a provozovány žádné bodové
zdroje znečišťování ovzduší.
Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Po dobu výstavby budou krátkodobě jako plošné zdroje působit skládky sypkých materiálů a
vlastní plocha staveniště. Emitovanými škodlivinami budou především tuhé látky (prach), případě
spaliny produkované motory stavebních strojů a dopravní techniky.
Během provozu se působení plošných zdrojů znečišťování ovzduší nepředpokládá.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Jako liniový zdroj bude působit automobilová doprava na posuzovaném úseku silnice I/46. Zdrojem
emisí zde budou spalovací motory vozidel využívající tuto silnici.
Předpokládané množství škodlivin emitované vozidly na silnici I/46 je uvedeno v následující
tabulce.
1

Předpokládané množství škodlivin emitované dopravou
Celková emise
(kg/den)

úsek

CO

NOx

NO2

SO2

CxHy

prach

I

13,618

9,081

0,361

0,129

1,951

0,283

II

21,790

15,956

0,567

0,204

3,060

0,390

12,924

9,139

0,339

0,122

1,829

0,246

emise z celé trasy stavby 4602 (t/rok)

úsek I – počátek stavby 4602 – MUK Severní spoj
úsek II - MUK Severní spoj – stávající I/46

1

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený Ministerstvem životního prostředí ČR.
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Výše uvedené množství škodlivin nelze chápat jako přírůstek ke stávající emisi neboť jejich
zdrojem bude doprava převedená ze stávající trasy, na níž tedy současně dojde k poklesu emisí.
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím při
kterých bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství
bude značně proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících
stavbu.
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
V průběhu výstavby se nepředpokládá významnější riziko vzniku havárie s negativním vlivem na
ovzduší. Případný požár strojů a zařízení vlivem poruchy nebo dopravní nehody, případně požár
skladovaných či používaných hořlavých materiálů (barvy, pohonné hmoty apod.) není považován
za významné riziko znečištění ovzduší.
B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Srážkové vody
Srážkové vody zachycené na povrchu silnice a doprovodných komunikačních staveb (přeložka
silnice III/4432, napojení MÚK na silniční síť) budou odvedeny nově vybudovaným odvodňovacím
systémem.
V km 2,26 až 8,68 je odvodnění povrchu vozovky řešeno uličními vpuštěni s napojením do dešťové
kanalizace. Kanalizační stoky budou vyústěny do povrchových toků v okolí trasy (Bystřice,
přeložená Adamovka).
Odvodnění povrchu vozovky od km 8,68 po ukončení úseku bude řešeno odvedením srážkových
vod do odpařovacích nádrží.
Produkce srážkových vod
Ve fázi provozu budou srážkové vody představovat prakticky veškerou produkci vod z území
hodnocené stavby. Pro potřeby analytické části oznámení jsou níže uvedeny výpočty odtoku
z povrchu komunikace pro trasu I/46.
Do výpočtu jsou zahrnuty plochy vlastního tělesa I/46, plochy nově budovaných nájezdových a
napojovacích komunikací v místě MÚK Severní spoj, dále povrch přeložky komunikace III/4432 a
provizorního napojení na stávající silnici I/46 u Týnečka. Níže uváděné plochy zpevněného
povrchu v trase byly odvozeny podle údajů projektové dokumentace.
Výpočty jsou provedeny podle způsobu likvidace srážkových vod a recipientů. Úseky komunikací
zahrnuté do příslušného povodí jsou převzaty podle projektové dokumentace. Odtokové
koeficienty respektují reliéf v trase.
Hrubý odhad množství dešťových vod odváděných z povrchu komunikace je proveden pomocí
vztahu:
Q=F×y×h
q = Q/31536000
kde:
F

je odvodňovaná plocha [m2]

h

je průměrný roční úhrn srážek
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(srážkoměrná stanice Olomouc, průměr 1961 až 1990)

Q

je odtokový koeficient
y = 0,7 (pro asfaltové a betonové vozovky o sklonu do 1 %),
y = 0,8 (pro asfaltové a betonové vozovky o sklonu 1-5 %),
je celkový objem odtoku z povrchu silnice [m3/rok]

q

celkový průměrný odtok z povrchu komunikace [l.s-1]

Objem srážek, odvedený z povrchu komunikace v období, kdy lze očekávat sněhové srážky a
mrazové dny, pak bude činit:
Qz = F × y × hz
kde:
hz

je průměrný úhrn srážek v zimním období
hz = 0,1995 m (pro potřeby orientačních výpočtů uvažováno 35% ročního úhrnu)
je celkový objem odtoku ze silnice v zimním období [m3].

Qz

Hrubá bilance odtoku podle pak činí podle samostatně odvodňovaných úseků:
BILANCE PLOCH A OBJEMU ODTOKU Z KOMUNIKACE
povodí toku

komunikace

odtokový
koeficient

plocha
[m ]

2

Q

Qz

q

[m /rok]

3

[m /zima]

[l.s ]

3

-1

Bystřice

I/46

0,7

14641

5842

2045

0,185

Adamovka

I/46

0,712

38285

15538

5438

0,493

Adamovka

MÚK

0,723

11985

4939

1729

0,157

Adamovka

III/4432

0,7

8405

3354

1174

0,106

odpařovací nádrže

I/46

0,7

39483

15754

5514

0,5

odpařovací nádrže

provizorní napojení

0,7

4233

1689

591

0,054

0,7

14641

5842

2045

0,185

0,714

58675

23831

8341

0,756

∑ nádrže

0,7

43716

17443

6105

0,554

∑ stavba

0,706

117032

47116

16491

1,495

∑ Bystřice
∑ Adamovka

Kvalita odváděných srážkových vod
Obecně lze konstatovat, že kvalita, resp. úroveň znečistění, srážkových vod odvedených
odvodňovacím systémem z tělesa komunikace může být ovlivněna následujícími faktory:
-

intenzitou provozu a rychlostí dopravního proudu
skladbou provozu a technickým stavem vozidel
směrovými a výškovými charakteristikami trasy, uspořádáním příčného řezu
způsobem odvodnění komunikace
způsobem ošetřování komunikace v zimním období, resp. množstvím použité posypové
soli a způsobem její aplikace
klimatickými podmínkami.

Kvantifikovat objem znečistění vod produkovaného dopravou je značně problematické. Jeho
intenzita může být značně proměnlivá v důsledku aktuálních dopravních a klimatických podmínek.
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Vstupními údaji pro odhad ovlivnění kvality povrchových vod jsou :
analýzy vod odváděných z komunikací obdobného typu,
údaje o účinnosti čistících zařízení,
údaje o množství posypových solí aplikovaných na povrch komunikace.

-

výsledky analýz srážkové vody na odtoku z komunikací dálničního typu
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sledování kvality vod na výstupu ze sedimentačních
nádrží provozované dálnice D1 podle ročenky České vodohospodářské inspekce v ukazatelích
NEL a Cl-.
VÝSLEDKY ANALÝZ ODPADNÍCH VOD NA VÝSTUPU ZE SEDIMENTAČNÍCH NÁDRŽÍ – DÁLNICE D1
ukazatel

-1

období sledování

kvalita vod na výstupu [mg.l ]
maximální hodnota

chloridy

minimální hodnota

průměr

zima 1989/90

2 134

25

571

zima 1990/91

2 148

21

524

zima 1991/92

1 897

284

637

zima 1992/93

4 254

53

1 608

průměr 1989 - 1993

2 608

96

835

1987 - 1990

0,3

0,02

0,12

ropné látky

spotřeba soli při zimní údržbě komunikace
Podle sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR činí průměrná spotřeba posypového materiálu při zimní
údržbě silnic zhruba 1 kg soli na 1 m2 plochy komunikace.
V případě aplikace ve formě solanky (zkrápěné solení) je toto množství sníženo o 30 %.
Koncentrace chloridů ve srážkové vodě na odtoku z komunikace, jak je uvažována v analytické
části oznámení je získána podle vztahu:
P × 0,6066 × 0,7 × M
kCl =
Qz
kde:

kCl =

0,6066

je hmotnostní zastoupení chloru v molekule chloridu sodného [ ]

0,7

je snížení spotřeby soli při použití skrápěného solení [ ]

M

je spotřeba soli v zimním období [kg.m-2]
2

M=1

P

je plocha komunikace [m ]

P = 117 032 m2

Qz

je objem odtoku v zimě [m3]

Qz = 16 491 m3

117032 × 0,6066 × 0,7 × 1 = 3,013 kg.m-3 » 3 013 mg.l-1

splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod lze předpokládat v souvislosti s provozem sociálních zařízení
staveniště během výstavby komunikace. V současné fázi přípravy stavby není specifikováno jejich
množství ani způsob nakládání s těmito vodami. Způsob nakládání s těmito vodami musí být v
následujících stupních projektové dokumentace řešen tak, aby neodcházelo ke znečisťování půd,
podzemních a povrchových vod.
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Ve fázi provozu stavby nebudou splaškové odpadní vody produkovány.
technologické odpadní vody
Stavba bude ve fázi výstavby produkovat pouze minimální množství technologických odpadních
vod, např. z kropení betonu nebo čištění strojních zařízení od maltových a betonových směsí.
Množství ani kvalitu těchto odpadních vod nelze přesně specifikovat, tato problematika bude
řešena v následujících etapách přípravy stavby.
Ve fázi provozu nebude stavba produkovat žádné technologické odpadní vody.
Zařízení pro čistění odváděných srážkových vod
Způsob čistění srážkových vod není v současné fázi projektové dokumentace řešen.
K přečistění odváděných srážkových vod před jejich vstupem do recipientu obecně slouží
sedimentační (usazovací) nádrže, jejichž součástí může být gravitační odlučovač ropných látek,
dle požadavků na kvalitu vody na výstupu případně doplněný sorpčním filtrem s fibroilovou náplní,
možné jsou stabilní norné stěny a uzavírací šoupata kanalizačních sběračů.
Sedimentační nádrže mají funkci retenční a čistící a mohou být vybaveny regulovaným odtokem. V
sedimentačním prostoru dochází k sedimentaci splavenin a k vyplavování ropných látek na
hladinu. Vypouštění nádrže je zajištěno vypouštěcím objektem, který je obvykle opatřen nornou
stěnou pro zachycení ropných látek, bezpečnostním přepadem a eventuelně fibroilovým filtrem pro
zachycení ropných látek rozptýlených v odtékající vodě.
Účinnost zařízení pro zachycení ropných látek závisí na jejich technickém řešení a na vstupních
koncentracích. U zařízení konstruovaných na principu výhradně gravitačního odloučení ropných
látek lze na výstupu očekávat koncentrace v ukazateli NEL do 5 mg.l-1 (při havarijním zatížení), u
zařízení s kombinací gravitačního odloučení ropných látek a sorpčního dočistění lze očekávat
výstupní koncentrace do 0,5 mg NEL.l-1.
B.III.3. Odpady
V průběhu výstavby budou vznikat odpady jednak z demolice stávajících objektů a komunikací,
jednak z vlastních stavebních a výkopových prací.
V největším objemu lze očekávat produkci odpadů zařazených dle Katalogu odpadů (vyhláška
MŽP č. 381/2001 Sb.) v následujících podskupinách:
PŘEDPOKLÁDANÉ DRUHY ODPADŮ PRODUKOVANÉ V OBDOBÍ VÝSTAVBY
Kód dle KO

název podskupiny

08 01 00

Odpad z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání barev a laků

08 04 00

Odpad z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání lepidel a těsnících materiálů

15 01 00

Odpady obalů

15 02 00

Sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny

17 01 00

Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu

17 02 00

Dřevo, sklo, plasty

17 03 00

Asfalt, dehet, výrobky z dehtu

17 04 00

Kovy, slitiny kovů

17 05 00

Zemina vytěžená

17 06 00

Izolační materiály

17 07 00

Směsný stavební a demoliční odpad

20 01 00

Odpad získaný odděleným sběrem

20 03 00

Ostatní odpad z obcí
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Množství a způsob využití nebo zneškodnění odpadů budou předmětem evidence podle § 39,
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů s náležitostmi dle
§ 21 vyhlášky MŽP č. 383 o podrobnostech nakládání s odpady. Původcem odpadu bude
dodavatel stavby případně dodavatelé jejích dílčích částí.
Hlavním procesem produkujícím odpady za provozu komunikace bude úklid a údržba komunikace
v příslušném úseku. Podrobněji lze tyto činnosti charakterizovat:
- úklid vozovky a parkovišť
- seřez krajnic a středového pásu
- sekání trávy na krajnicích a středovém pásu
- údržba sjízdnosti dálnice v zimě
- čištění stok a dešťových vpustí
- čištění dešťových usazovacích nádrží včetně lapolů
- sběr TKO na případných parkovištích a odpočívkách
- drobné úpravy vozovek a svahů komunikace
- odstraňování znečištění z komunikace, havarovaných vozidel a dalších odpadů vzniklých
za provozu.
Způsoby využití a zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí
respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících zařízení a
nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.
V rámci následující přípravy stavby bude vhodné upřesnit produkci odpadů z hlediska druhového,
z hlediska množství i způsobů nakládání s nimi.
V následující tabulce jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů s tím, že jde o
orientační výčet hlavních produkovaných odpadů.
Kód odpadu Název odpadu

Kategorie

08 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

08 01 11

Ostatní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné N
látky

08 01 12

Jiné barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 17

Odpady z odstraňování barav a laků obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

08 01 18

Jiné odpady z odstraňování barev a laků neuvedené pod číslem 08 01 17

13 01

Ostatní hydraulické oleje

13 01 11

Syntetické hydraulické oleje

N

13 01 12

Snadno biologicky rozložitelné oleje

N

13 01 13

Jiné hydraulické oleje

N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 11

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

N

13 02 12

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

N

13 01 13

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

13 05

Odpady z odlučovačů olejů

13 05 01

Pevný podíl z paláků písku a odlučovačů oleje

N

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

N

13 05 03

Kaly z lapáků nečistot

N

N
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15 02

Absorbční činidla, filtrační metariály, čistící tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02

Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy N
znečištěné nebezpečnými látkami

16 01

Vyřazená vozidla z různých druhů dopravy a odpady z demontáže těchto
vozidel a z jejich údržby

16 01 04

Autovraky

17 03

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

20 01

Složky odděleného sběru

20 01 01

Papír a lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

O

20 01 39

Plasty

O

20 01 40

Kovy

O

20 02

Odpady ze zahrad a parků

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03

Ostatní komunální odpady

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N

O

Odpady mohou být zneškodňovány dle svého charakteru opětným využitím, recyklací, nebo
vhodným způsobem zneškodnění. Volba konkrétního způsobu zneškodnění odpadu je věcí
původce, za předpokladu dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů a prováděcích vyhlášek.
V zájmovém regionu jsou dostatečné kapacity pro zneškodnění odpadů, jejichž vznik je
předpokládán. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících zařízení a nebude vyžadovat
výstavbu nových zařízení na využití nebo zneškodnění odpadů.
B.III.4. Hlukové emise
v průběhu výstavby
Hluk šířený do okolí komunikace během její výstavby lze jen těžko kvantifikovat vzhledem k jeho
různorodosti po celou dobu výstavby a neznámým parametrům provozovaných stavebních strojů.
Zejména na počátku výstavby lze očekávat provoz těžkých zemních strojů (bagrů, nakladačů,
buldozerů, těžkých nákladních vozidel). Hluk bude šířen i z prostoru zařízení staveniště (skládky a
meziskládky materiálu). Nejvýznamnější hluk se dá očekávat od dopravy materiálu těžkými
nákladními vozidly a budování zemního tělesa (hloubení zářezů resp. sypání a hutnění náspů).
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Hluk běžných rypadel se pohybuje v rozmezí 80 až 95 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, hluk těžkých
nákladních vozidel 75 až 85 dB(A) v téže vzdálenosti, obdobně tak i hluk dalších možných
stavebních mechanismů. Dosah stavebního hluku je stanoven v části D oznámení, kapitole D.1.8.
a v příloze F.11.
za provozu stavby
Stavba je liniovým zdrojem hluku, který produkují vozidla pohybující se po komunikaci. Ve smyslu
"Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy" jde o pozemní komunikaci s intenzitou
automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu.
Hladina hluku bude ovlivněna několika skupinami faktorů:
-

druhem a technickým stavem dopravních prostředků

-

intenzitou a skladbou dopravního proudu a dalšími charakteristikami dopravy (styl, plynulost,
rychlost)

-

stavebním uspořádáním a charakteristikou hodnocené stavby (povrch vozovky, podélný sklon,
násypy, zářezy, protihlukové stěny atd.).

Akustická zátěž ve vybraných lokalitách v zájmovém území hodnocené stavby byla stanovena
výpočty, výsledky jsou prezentovány v kapitole D.1.8. a v příloze č. F.11. Hluková studie.
Hygienické limity hlukových imisí jsou popsány v kapitole D.1.8.
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C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území, využití území
Řešený úsek silnice I/46 prochází při východním okraji města Olomouce ve směru S-J. Zájmové
území se nachází přibližně 3 km východně od centra města.
První část východní tangenty (2.stavba) prochází zastavěnou částí katastrálního území Hodolany,
dále pokračuje zastavěnou částí katastrálního území Chválkovice. V této první části je ve větší
míře průmyslová a komerční zástavba, v menší míře obytné objekty a zahrádky. Toto území mezi
ulicemi Lipenskou a Železniční je určeno územním plánem města Olomouce pro komerční zónu
k zástavbě.
Druhá část východní tangenty (2.stavba) od ulice Železniční až po konec úpravy (napojení na
stávající silnici I/46 Olomouc-Šternberk) je vedena po zemědělsky obdělávaných pozemcích na
katastrálním území Chválkovice, Tovéř a Týneček. V tomto území převažuje velkoplošný způsob
hospodaření.
Stávající zastavěné plochy (bydlení, průmysl) nejsou záměrem významněji dotčeny.
Terén celého území je rovinatý s minimálními výškovými rozdíly, kóta terénu se pohybuje
v rozmezí 217,50 – 221,50 m n.m.
C.1.2. Ovzduší
Území města Olomouce patří (dle Nařízení vlády č. 60/2004 a dle sdělení č. 6 MŽP ČR
uveřejněném ve věstníku částka 4 z dubna 2004) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO).
C.1.3. Voda
Posuzovaný úsek silnice I/46 se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) podle Nařízení vlády č. 10/1979 Sb.
Posuzovaná stavba silnice I/46 je z větší části vedena po území CHOPAV Kvartér řeky Moravy
podle Nařízení vlády č. 85/1981 Sb. Po území CHOPAV bude silnice vedena od km 6,95 po
ukončení úseku.
Trasa komunikace je ukončena před hranicí ochranného pásma 2. stupně zdroje pitné vody pro
veřejné zásobování Černovír.
C.1.4. Půda, geofaktory
Stavba vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu, zábor lesního půdního fondu není
vyžadován.
C.1.5. Fauna, flóra, ekosystémy
Záměr se nedotýká žádných zvláště chráněných částí přírody.
Na vlastním dotčeném území se nachází významné krajinné prvky ze zákona a prvky územního
systému ekologické stability - všechny jako liniové prvky bez významnějšího plošného rozsahu.
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Celkově lze území charakterizovat z hlediska živých složek přírody jako území silně narušené
antropogenními vlivy (osídlení, průmyslová výroba, zemědělství, doprava). Z hlediska ekologické
stability lze území hodnotit stupněm 1 až 2 (území nestabilní a narušená).
C.1.6. Staré ekologické zátěže
V trase komunikace nebyly podle dostupných údajů realizovány průzkumné práce zaměřené na
ověření kvality horninového nebo podzemních vod z hlediska antropogenní zátěže.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Obyvatelstvo
V zájmovém území záměru (do 1 km po obou stranách silnice), v dosahu pozitivních i negativních
důsledků žije několik tisíc obyvatel. Obytná zástavba se vyskytuje prakticky výhradně na západ od
navrhované komunikace. Zájmové území je charakteristické menší hustotou osídlení než odpovídá
průměru celého sídelního útvaru, pro který činí 886 obyvatel/km2.
C.2.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Dle údajů ČHMÚ patří území Olomouce mezi oblasti s relativně horší kvalitou ovzduší s klasifikací
do třídy III., tedy znečištěné ovzduší.
Třídění území dle kvality ovzduší používá následující klasifikační stupnici:
Třída Význam

Klasifikace

I

imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině imisních
čisté - téměř čisté ovzduší
limitů IHx

II

imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný limit není
mírně znečištěné ovzduší
překročen

III

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních sledovaných látek
znečištěné ovzduší
jsou nejvýše rovny polovině imisních limitů IHx

IV

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých dalších látek >
silně znečištěné ovzduší
0,5 IHx , ale <=IHx

V

imisní limit více než jedné látky je překročen

velmi silně znečištěné ovzduší

V prostoru hodnoceného území se v současné době neprovádí stacionární měření imisí.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1075 Olomouc a stanice Hygienické
služby č. 1197 Olomouc - Šmeralova.
Naměřené hodnoty NO2 za rok 2003 jsou uvedeny v následující tabulce.
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Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v zájmovém území na základě výsledků
měření několika měřících stanic je v městském prostředí poněkud problematické, především
s ohledem na významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž. Z tohoto
důvodu je při vyhodnocení výsledků výpočtů této studie vhodné vycházet také z publikovaných
matriálů hodnotících celkovou imisní zátěž na území Olomouce (např. Krajský program snižování
emisí apod.).
Z dostupných údajů vyplývá, že jako problematická se jeví imisní zátěž prachem (respektive
pevnými částicemi PM10). Hodnoty imisního limitu, dle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., bývají
překračovány na většině měřících stanic včetně meze tolerance a povolené četnosti překročení
denních limitů.
Imisní zátěž oxidem siřičitým (SO2) je podle výsledků měření relativně nízká, oproti tomu zátěž
oxidy dusíku (NOx) se na obou stanicích pohybuje na hodnotách vyšších než 75 % (tedy třech
čtvrtinách) ročního imisního limitu. Imisní zátěž oxidy dusíku se v průběhu roku převážně pohybuje
pod hodnotou ročního imisního limitu, pouze v zimních a podzimních měsících dosahují měsíční
průměry hodnot vyšších.
Klimatické charakteristiky
Z klimatického hlediska leží zájmové území na pomezí klimatických oblastí T2 a MT 11, tedy teplé
a mírně teplé oblasti.
Zmíněné oblasti jsou charakterizovány následně:
T 2 - Léto dlouhé, velmi teplé a velmi suché. Přechodné období krátké s teplým jarem i
podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
MT 11 - Léto dlouhé suché a teplé, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně
teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Údaj

T2

MT11

Počet letních dnů

50 až 60

40 až 50

Počet dnů s teplotou nad 10 °C

160 až 170

140 až 160

Počet mrazových dnů

100 až 110

110 až 130

Počet ledových dnů

30 až 40

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až –3

-2 až –3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm

90 až 100

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

350 až 440

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

200 až 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

50 až 60

Počet dnů zamračených

120 až 140

120 až 150

Počet dnů jasných

40 až 50

40 až 50
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Pro podrobnější popis uvádíme údaje z měření klimatické stanice Olomouc za období 1961-1990:
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY VZDUCHU [°C]
stanoviště

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

rok

Olomouc

-2,4

-0,2

3,8

9,1

14,2

17,1

18,6

18

14,3

9,1

3,7

-0,4

8,7

PRŮMĚRNÉ ÚHRNY SRÁŽEK [mm]
stanoviště

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

rok

Olomouc

27,5

25,5

27,2

37,8

73,3

78,4

76,4

68,8

44,5

40

40,4

30,3

570

PRŮMĚRNÉ SMĚRY PROUDĚNÍ VĚTRU [%]
stanoviště

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

Olomouc

14,75

9,57

12,35

10,36

8,02

9,86

17,02

17,87

PROCENTNÍ PODÍL VE STŘEDNÍCH RYCHLOSTECH PROUDĚNÍ VĚTRU
střední rychlost

podíl

1,7

65,29 %

5,0

30,33 %

11,0

4,38 %

C.2.3. Voda
Hydrologický popis území
Trasa komunikace se nachází v celé své délce v povodí řeky Moravy, hydrologické pořadí
č. 4-10-03.
Trasa komunikace probíhá v posuzovaném úseku po území dílčích povodí č. 4-10-03-113 (MÚK
Lipenská až km 6,53) a 4-10-03-112 (km 6,53 až MÚK Týneček). Jedná se o povodí levého břehu
Moravy, které je odvodňováno jejími přítoky.
Trasa komunikace bude v posuzovaném úseku křížit následující povrchové vodní toky:
číslo povodí tok
4-10-03-112

specifikace

km trasy

1. Bystřice

levostranný přítok Moravy

6,962

2. Adamova

levostranný přítok Moravy

9,023

3. meliorační strouha

pravostranný přítok Adamovky

9,800

Poznámka: - úsek trasy v povodí toku odpovídá výškovému profilu trasy dle PD a odtokovým poměrům
na komunikaci

Morava
Řeka Morava pramení na jižních svazích Králického Sněžníku ve výšce 1380 m n. m. a ústí zleva
do Dunaje u Děvína ve výšce 136 m n. m. po 353,1 km toku. Plocha povodí činí 26 579,7 km2,
pr ům ěrný pr ůt ok u ústí činí 120 m3.s-1. Morava se svými přítoky odvodňuje převážnou část
území moravské části České republiky.
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Řeka Morava je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Obrázek č. 6: Hydrologická situace

Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.
V území protéká řeka Morava širokou údolní
nivou generelně ve směru SSZ – JJV. Trasa
komunikace prochází povodím Moravy v celé
své délce. Silnice řeku Moravu nepřechází,
stavba kříží její levostranné přítoky. Úvodní
část posuzovaného úseku silnice je vzdálena
1,8 km východně od toku Moravy na úrovni
ř.km 234, stavba je ukončena ve vzdálenosti
3,8 km od toku.
Bystřice
Bystřice pramení v Nízkém Jeseníku, jižně od
obce Rýžoviště ve výšce 660 m n.m. a ústí
v Olomouci do Moravy ve výšce 220 m n.m.
jako její levostranný přítok. Délka toku činí 53,9
km, plocha povodí 267,4 km2 průměrný průtok
u ústí činí 1,8 m3.s-1.
Řeka Bystřice je podle vyhlášky MZ č.
470/2001 v celé délce svého toku významným
vodním tokem.
Stavba silnice kříží tok Bystřice na úrovni ř. km
2,2 toku a km 6,96 staničení komunikace.
Adamovka
Povodí č. 4-10-03-112. Adamova pramení na
jihozápadních svazích vrchu Svatý kopeček cca
3 km východně od trasy přeložky. Adamovka se
vlévá zleva do Moravy v Olomouci na úrovni
ř. km 234,2 řeky Moravy (jako vyústění stoky
dešťové větve městské kanalizace), délka toku
činí cca 8,5 km.
(výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR)

Na okraji Chválkovic (zhruba 500 m západně od křížení s komunikací) je tok zaústěn do dešťové
kanalizace veřejné kanalizační sítě.
Adamovka není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví
seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních
toků.
Komunikace kříží tok při severním okraji Chválkovic na úrovni km 9,02 trasy, na úrovni ř. km 3,4
toku.
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Pramenní oblasti
Trasa posuzovaného úseku silnice I/46 se nachází mimo pramenní oblasti.
Zátopová území
Trasa je vedena mimo zátopové území pro Q100 řeky Moravy, řeka Bystřice je překonána
přemostěním nad úrovní hladiny stoletého průtoku.
Vodní zdroje
V širším okolí úvodní části trasy silnice je situován vodárenský odběr OLMA, posuzovaný úsek
trasy je ukončen před hranicí OP zdroje Černovír.
Cca 800 m v. od MÚK Lipenská se nachází hranice ochranného pásma zdroje pitné vody pro
potřebu výroby společnosti OLMA. Trasa komunikace je vedena mimo hydrogeologické povodí
tohoto zdroje.
Černovír je významným zdrojem pitné vody pro Olomouc. Odběr je situován v oblasti mocných
poloh štěrkopísčitých náplavů řeky Moravy sz. od městské části Chválkovice. Trasa komunikace je
ukončena před hranicí ochranného pásma 2. stupně zdroje (OP vedeno podél stávající
komunikace I/46).
Hydrogeologické poměry
Na území stavby a do jejího širšího okolí zasahují následující hydrogeologické rajóny:
-

162
222

Pliopleistocénní sedimenty Hornomoravského úvalu
Hornomoravský úval

Hydrogeologický rajón 162 tvoří kvartérní fluviální sedimenty převážně středomoravské nivy a
vyšších údolních teras. Hydrogeologický systém je charakterizován mocným souvrstvím
kolektorských štěrkopísků, které vyplňují rozsáhlé deprese předkvartérního reliéfu. Bazální izolátor
kvartérní zvodně tvoří neogenní jíly případně puklinově propustné souvrství kulmu. Na území
rajónu jsou situovány významné odběry vod pro veřejné zásobování pitnou vodou.
Hydrogeologický rajón 222 tvoří na zájmovém území podložní hydrogeologický systém rajónu 162.
Souvrství neogénních sedimentů rajónu je charakterizováno převahou pelitických sedimentů, které
tvoří na území bazální izolátor kvartérního zvodnění. Mocnosti neogénních kolektorů s výjimkou
bazálních se pohybují v řádu jednotek metrů a jsou tvořeny převážně jemnozrnnými jílovitými
písky, které směrem k okrajům a na bázi přecházejí v písčité štěrky. Zvodnění v prostředí neogénu
je charakterizováno napjatou hladinou, vodárenský význam rajónu je nízký.
Hlavním kolektorem podzemní vody na zájmovém území a v jeho širším okolí jsou průlinově
propustné kvartérní fluviální štěrkopísčité sedimenty, popř. společný kolektor pliocénních a
nadložních kvartérních klastik. Bazálním izolátorem podzemních vod mělkého oběhu jsou pak
vápnité jíly spodního badenu nebo pliocénní sedimenty v jílovitém vývoji.
Podzemní vody jsou v širším okolí dotovány přímou infiltrací srážek, podzemními vodami
z tranzitních kolektorů na svazích Nízkého Jeseníku a infiltrací z koryt vodních toků (zejména
z Bystřice). Směr proudění podzemní vody postupuje na území generelně k JZ, kde podzemní
voda dotuje zvodnění údolní terasy řeky Moravy.
Výskyt podzemní vody
Hlavním kolektorem podzemní vody na zájmovém území a v jeho širším okolí jsou průlinově
propustné kvartérní fluviální štěrkopísčité sedimenty, popř. společný kolektor pliocénních a
nadložních kvartérních klastik. Bazálním izolátorem podzemních vod mělkého oběhu jsou pak
vápnité jíly spodního badenu nebo pliocénní sedimenty v jílovitém vývoji.
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Podzemní vody jsou v širším okolí dotovány přímou infiltrací srážek, podzemními vodami
z tranzitních kolektorů na svazích Nízkého Jeseníku a infiltrací z koryt vodních toků (zejména
z Bystřice). Směr proudění podzemní vody postupuje na území generelně k západu, kde podzemní
voda dotuje zvodnění údolní terasy řeky Moravy.
V trase komunikace byla při inženýrskogeologickém průzkumu (Zoglobossou 2001) podzemní
voda zjištěna podzemní voda souvislého zvodnění fluviálních klastik v celé délce úvodního a
středního úseku posuzované stavby až po km 9,9. Podzemní voda byla zjištěna v hloubkách od
3,7 (J 17, J 25) po 6,5 (J 28) m pod úrovní terénu, hladina se ustálila na úrovních od 214,26 m
n.m. (J 18) po 215,46 , n.m. (J 17).
Od vrtu J 29 po ukončení trasy tvoří kvartérní souvrství nedeponované eolické sedimenty a
svahové sedimenty v jejich podloží, ve kterých nebyla podzemní voda s výjimkou vrtů J 30 a J 31
zjištěna (do hloubek 6 až 11 m). Ve vrtech J 30 a J31 byla hladina podzemní vody zastižena
v hloubkách 10,5 a 11,0 m pod úrovní terénu v prostředí deluviálních hlinitých štěrků, hladina se
ustálila na úrovních 214,9 a 215 mn.m.
Údaje o výskytu podzemní vody jsou uvedeny v následující tabulce
VÝSKYT PODZEMNÍ VODY
(březen 2001)
vrt

hloubka
vrtu
[m]

úroveň
terénu
[m n.m.]

J 17

8

J 18

hloubka hladiny podzemní vody

úroveň hladiny podzemní vody

pozice vůči
trase

naražená [m]

ustálená [m]

naražená [m n.m.]

ustálená [m n.m.]

219,16

4

3,7

215,16

215,46

km 6,62

15

218,16

4

3,9

214,16

214,26

km 6,91

J 19

17

218,73

4,1

4

214,63

214,73

km 6,98

J 21

15

219,05

5,6

4,7

213,45

214,35

km 7,82

J 22

6

219,16

5,4

4,7

213,76

214,46

km 8,11

J 23

8

218,83

3,6

4,3

215,23

214,53

km 8,48

J 24

8

218,88

4,9

4,2

213,98

214,68

km 8,63

J 25

10

217,98

4

3,7

213,98

214,28

km 9,10

J 26

10

219,24

5,1

4,4

214,14

214,84

km 9,14

J 27

8

219,9

5,2

4,9

214,7

215

km 9,70

J 28

8

221,49

7,3

6,5

214,19

214,99

km 9,90
km 10,34

J 29

6

223,72

J 30

12

225,4

10,5

10,5

214,9

214,9

km 10,77

J 31 *

14

225,7

11

10,7

214,7

215

km 10,90

J 32 *

6

227,44

do 6 m nezastižena

do 221,44 nenaražena

km 11,58

J 33 *

11

230,12

do 11 m nezastižena

do 219,12 nenaražena

km 12,12

J 34 *

10

229,11

do 10 m nezastižena

do 219,11 nenaražena

km 12,19

Poznámka:

do 6 m nezastižena

do 217,72 nenaražena

převzato Zoglobossou 2001
* vrt mimo posuzovaný úsek

Kvalita podzemní vody
Pro účely dokumentace kvality podzemní vody mělkého zvodnění v trase komunikace byly v rámci
podrobného inženýrsko geologického průzkumu staveniště (Zoglobossou 2001) odebrány vzorky
podzemní vody z vybraných objektů. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny požadavky na kvalitu
pitné vody podle přílohy č. 1 (hygienické limity), vyhlášky MZd č. 252/2004, kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
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KVALITA PODZEMNÍ VODY
ukazatel

jednotka

objekt
J 19

pH
konduktivita
CHSKMn
HCO3
CO3
NH4
Cl

-

6,9

6,6

7,1

7,5

6,5-9,5

707

704

875

882

125

-1

292

558

664

746

728

-

-1

0,96

1,76

1,92

1,12

1,44

3

-1

115,9

42,7

54,9

115,9

350,75

-

-1

0

0

0

0

0

-

-1

0,1

0,18

0,28

0,09

0,08

0,5

-1

37,2

69,1

56,7

120,6

79,8

100

-1

67

149

156

98

107

250

-1

52,1

95,19

98,2

145,29

166,33

min. 30

-1

14,59

26,75

21,28

16,42

18,24

min. 10

[mg.l ]
[mg.l ]

[mg.l ]

SO4
Ca

6,9

[mg.l ]

2-

[mg.l ]

2+

Mg

[mg.l ]

2+

[mg.l ]

Zdroj:

J 31

413

[mg.l ]

+

J 26

-1

[mg.l ]

2-

J 23

[ ]
[mS.m ]

rozpuštěné látky

J 21

vyhláška č. 252/2004

Zoglobossou 2001

Všechny analyzované vzorky byly odebrány z prostředí mělkého zvodnění v kvartérních
sedimentech fluviálního původu.
Podzemní voda mělkého zvodnění vykazuje převážně neutrální až slabě kyselou nebo slabě
alkalickou reakci. Voda z vrtu J 19 je středně mineralizovaná, ostatní vzorky vykazují vyšší
mineralizaci.
Ve vrtu J 26 byly zjištěny zvýšené koncentrace chloridů. Vzorky byly odebírány v měsíci březnu
2001, v tomto případě s může jednat o projev sezónní údržby silnic.
C.2.4. Půda a horninové prostředí
Půda
V současné době je většina volných pozemků vedena jako zemědělská půda v kategorii orná
půda. V další etapě projektu budou v rámci žádosti o vynětí ze ZPF vymezeny bonitované půdně
ekologické jednotky (BPEJ) a stanovena posouzena hloubka orniční vrstvy určené k oddělené
skrývce a využití.
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území, po kterém je
silnice vedena následujícím morfologickým jednotkám:
-

provincie Západní Karpaty
- subprovincie Vněkarpatské sníženiny
- podsoustava Západní Vněkarpatské sníženiny
- celek Hornomoravský úval
- podcelek Uničovská plošina
- okrsek Žerotínská rovina
- podcelek Středomoravská niva

Hornomoravský úval je široká protáhlá sníženina tektonického původu (příkopová propadlina),
vyplněná neogénními sedimenty a kvartérními akumulacemi řeky Moravy. Hornomoravský úval je
v oblasti omezen z východu a severovýchodu výraznými svahy vrchovin Nízkého Jeseníku, ze
západu a jihozápadu pak svahy Drahanské vrchoviny.
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Středomoravská niva tvoří střední část Hornomoravského úvalu. Jedná se o výraznou akumulační
rovinu, protáhlou podél toku Moravy ve směru SSZ - JJV. Území Uničovské plošiny je tvořenou
plochou nížinnou pahorkatinou se středním sklonem 0°56’, která omezuje depresi
Hornomoravského úvalu oproti výrazným vrchovinám Nízkého Jeseníku.
Hodnocený úsek trasy komunikace je veden v celé délce po území celku Hornomoravský úval,
v oblasti hranice podcelků Uničovská plošina a Středomoravská niva.
Výškový profil stávajícího terénu v trase komunikace je rovinný s mírným nárůstem generelně
směrem k sevru. Posuzovaný úsek trasy zahajuje na ulici Lipenská ve východní části Olomouce,
úroveň terénu zde činí zhruba 218 m .n.m. Dále se trasa pohybuje zhruba v rovině až po přechod
Adamovského potoka (218 m n.m.) odkud v mírném stoupání přechází do vyšších poloh.
Posuzovaný úsek je ukončen po 4,55 km trasy na úrovni 225 m n.m.
Geologické poměry
Na zájmovém území lze vymezit následující základní geologické jednotky:
-

kulm Nízkého Jeseníku
neogénní výplň Hornomoravského úvalu
kvartérní sedimenty

Předneogénní podklad je na zájmovém území tvořen horninami spodního karbonu, které vystupují
k povrchu zhruba 1,5 až 3 km východně od trasy. Litologicky se jedná o flyšové vrstvy tvořené
převážně prachovitými břidlicemi a drobami kulmu Nízkého Jeseníku.
V období miocénu došlo v oblasti k mořské transgresi a k zaplavení tektonicky podmíněných
depresí. V okolí zájmového území jsou zastoupeny sedimenty spodního badenu, většinou šedé
vápnité jíly se slabými vložkami jemně zrnitých křemenných písků.
Na vápnitých jílech spodního badenu došlo v oblasti během pliocénu k sedimentaci v režimu
průtočného jezera. Sedimenty tzv. pestré pliocénní série, které tvoří předkvartérní podklad v trase,
jsou charakteristické střídáním jemně až hrubě zrnitých písků jílovitých písků, křemitých štěrků a
nevápnitých jílů.
Celková mocnost sedimentů neogénu dosahuje řádově až stovek metrů.
V nadloží pliocénní pestré série jsou na zájmovém území zastoupeny sedimenty staršího
pleistocénu charakteru hlinitých štěrkopísků spodní akumulace kralické terasy. Jedná se o dobře
vytříděné štěrky a štěrkopísky s valouny do 5 cm, místně s vložkami písků a jílů.
V nadloží spodní akumulace Kralické terasy (mladší akumulace není v širším okolí zájmového
území vyvinuta) došlo k sedimentaci tzv. proluviálních štěrků s nedokonale opracovanými valouny
o průměru až 20 cm a s hlinitou příměsí. Stáří proluviálních štěrků odpovídá střední až svrchní
části risského glaciálu.
V období würmu došlo k akumulaci eolických sedimentů charakteru spraší a sprašových hlín.
V tomto období došlo rovněž k poslední hloubkové erozi v údolí řeky Moravy a jejích přítoků a
k sedimentaci štěrků a štěrkopísků údolní terasy toku.
Kvartérní sedimentace je v oblasti údolní nivy ukončena souvrstvím holocénních náplavových hlín.
V trase silnice tvoří mladší náplavy přípovrchové vrstvy ve větším plošném rozsahu v oblasti údolní
nivy Bystřičky, kterou trasa přechází v úrovni km 7,01. Dále od řeky vystupuje k povrchu souvrství
pleistocénních štěrkopísků kralické terasy. Štěrkopísky mladších i starších akumulací vystupují
v úvodní části posuzovaného úseku bezprostředně k povrchu, průzkumnými vrty J 17 až J 23 byl
jejich povrch zachycen v hloubkách 0 až 0,5 m v podloží jílovitých náplavů a kulturních vrstev
půdy. Jedná se převážně o štěrky s příměsí zeminy nebo jílu méně pak písky a písčité štěrky
s příměsí zeminy.
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Od vrtu J 24 (km 8,63) nastupují v nadloží fluviálních sedimentů přeplavené spraše, mocnost
těchto vrstev narůstá s postupem trasy do vyšších poloh až na 5 až 6 m. V oblasti vrtů J 28 až J29
a dále nebyly fluviální sedimenty profilem vrtu zachyceny (do hloubky max. 14 m), v podloží
přeplaveného eolického materiálu vystupují svahové sedimenty charakteru jílovitých štěrků a písků
a písčitých a štěrkovitých jílů.
Geologická situace a profily průzkumných vrtů v trase silnice jsou doloženy v přílohové části
oznámení (příloha č. F.6.1. a F.6.2.).
V trase komunikace nejsou Geofondem ČR registrována sesuvná území.
Zdroje nerostných surovin
Podle registru ložisek nerostných surovin Geofondu ČR aktualizovaném v září 2000 se v trase
komunikace ani v blízkém okolí nevyskytují žádné zdroje nerostných surovin.
Významné geologické a paleontologické lokality
V zájmovém území nejsou významné geologické a paleontologické lokality registrovány.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo
svahové pohyby.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s
rizikem zátěže do 6° M.C.S.
C.2.5. Fauna a flóra, ekosystémy
Biogeografická charakteristika
Dle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se řešené území nachází při
neostré hranici mezi hercynskou podprovincií, která je zastoupena Litovelským bioregionem a
karpatskou provincií zastoupenou Hranickým a Kojetínským bioregionem.
Z hlediska regionálně fytogeografické členění ČSR (Botanický ústav ČSAV, 1987) se řešené
území nachází na rozhraní Pannoského termofytika a Českomoravského mezofytika. Pannonské
termofytikum je reprezentováno fytogeografickým okrem Hornomoravský úval a Českomoravské
mezofytikum okresem Zábřežsko-uničovský úval.
Z fytogeografických vegetačních stupňů je zastoupen stupeň kolinní (pahorkatinný).
V geobiocenologickém pojetí se území nachází ve druhém (bukodubovém) vegetačním stupni.
Z pohledu zoogeografického členění se území nachází v Českomoravském úseku zóny listnatých
lesů Palearktidy (Mařan 1956).
Přírodní (potenciální) stav biocenóz
Bez zásahů člověka by bylo celé zájmové území pokryto lesními společenstvy, diferencovanými
podle stanovištních podmínek.
V nivě řeky Bystřice byla rostlinná společenstva diferencována podle hydrického režimu.
Zastoupeny zde byly vrbové a topolové luhy svazu Salicion albae, olšiny svazu Alnion glutinosae,
jilmové a topolové doubravy a jaseniny svazu Alnion incanae a na vyvýšených místech
dubohabřiny svazu Carpinion, které vystupovaly z nivy i na svahy Nízkého Jeseníku, po kterých
posuzovaná stavba většinou prochází.
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Flóra a fauna
Dochovaná fóra
Převážná část řešeného území, kterým trasa navrhované komunikace prochází, je velmi silně
antropogenně pozměněná krajina. Výrazné ovlivnění biotické složky krajiny souvisí s lidskou
činností. Úrodná niva řeky Moravy byla osídlena velmi záhy a v souvislosti s rozvojem osídlení
docházelo i ke změnám krajiny. Klimaxová lesní společenstva byla nahrazena především
zemědělskými agrocenózami, případně zástavbou. Tento proces začal v nivě v blízkosti vodního
toku a postupoval nivou k úpatí Nízkého Jeseníku. Lesní porosty zůstaly v území zachovány pouze
ojediněle, došlo ovšem ke změně jejich druhové skladby. V současné době je jejich druhová
skladby dosti vzdálena původní.
Lidská činnost se poměrně významně dotkla i vodních toků. Jejich koryta byla zregulována a
upravena, břehové a doprovodné porosty byly odstraněny. Drobné vodní toky mají často
nevyrovnaný průtok a často vysychají. Slepá ramena a vodní tůně z nivy zmizely.
Výsledkem dlouhodobých antropogenních vlivů je převaha ekologicky málo stabilní až nestabilní
zemědělské krajiny.
Na zemědělské půdě jsou zastoupeny krátkověké agrocenózy sloužící k produkci plodin,
doprovázené běžnými druhy plevelů. Na plochách ponechaných ladem a při okrajích
zemědělských pozemků, dochází k rozvoji ruderální a synantropní vegetace. V těchto
společenstvech dominují především lebedy (Atriplex sp.), merlíky (Chenopodium sp.), šťovíky
(Rumex sp.) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Jsou-li tato společenstva dlouhodobě ponechána
bez zásahů, dojde k osidlování těchto biotopů dřevinami. Jedná se především o růži šípkovou
(Rosa canina), bez černý (Sambucus nigra) a trnku obecnou (Prunus spinosa). Liniová
společenstva polních cest nejsou v území téměř zastoupena, stejně jako rozptýlená dřevinná
vegetace. Orná půda, které je v území nejvíce zastoupena, tak vytváří rozsáhlé nijak nečleněné
plochy.
V místě křížení navrhované komunikace a řeky Bystřice jsou na levém břehu zahrádky. I tato
plocha slouží k produkci plodin. Vzhledem ke svému charakteru však má větší ekologickou stabilitu
než rozsáhlé plochy zemědělských pozemků. V zahrádkách jsou kromě záhonů zastoupeny i
plochy trávníků, ovocné stromy a keře. To vše významně zvyšuje biodiverzitu.
Řeka Bystřice má v místě křížení s navrhovanou trasou komunikace upravené koryto. Břehové a
doprovodné porosty jsou tvořeny především vrbou bílou (Salix alba), jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior), olší lepkavou (Alnus glutinosa), dubem letním a červeným (Quercus robur et rubra),
trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia), javorem mléčem a klenem (Acer platanoides a
pseudoplatanus), hlohem (Crataegus sp.) a bezem černým (Sambucus nigra).
Břehové a doprovodné porosty ostatních toků v území jsou tvořeny především bylinnou vegetací,
místy s dřevinami. Z bylin jsou zastoupeny především ruderální a eutrofní druhy. Jedná se
například o kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), lebedy (Atriplex sp.), celík (Solidago sp.) a
slunečnici hlíznatou (Helianthus tuberosus).
Vzhledem k ročnímu období, kdy byl prováděn terénní průzkum, bylo spektrum pozorovaných
druhů značně omezené.
Vzhledem k ročnímu období, kdy byl prováděn terénní průzkum, nebylo možné zachytit celé
spektrum druhů vyskytujících se v řešeném území. Zvláště chráněné druhy rostlin nebyly v území
zjištěny a vzhledem k charakteru řešeného území je jejich výskyt nepravděpodobný.
Dochovaná fauna
Na lokalitě byl v průběhu zpracování oznámení proveden orientační průzkum fauny obratlovců.
Podrobný průzkum fauny by vyžadoval delší časové období i v jiných částech roku a nebyl
prováděn. Během orientačního průzkumu byla zjištěna přítomnost následujících druhů.
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V území, kterým přeložka silnice prochází, je běžná fauna zemědělské krajiny. Z ptáků je v
zemědělské krajině zastoupen především bažant obecný (Phasianus colchicus) a skřivan polní
(Alauda arvensis). Jako potravní základna zde slouží pole především běžným druhům dravců,
zaletujících sem z hnízdišť buď v sousedících lesích - káně lesní (Buteo buteo) nebo hnízdících i
na solitérních stromech nebo ve skupinách stromů - poštolka obecná (Falco tinnunculus).
Ruderalizované plochy skýtají potravní příležitosti semenožravým druhům ptáků jako jsou strnad
obecný (Emberiza citrinella), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), vrabec polní (Passer montanus),
stehlík obecný (Carduelis carduelis), konopka obecná (Carduelis cannabina), zvonek zelený
(Carduelis chloris). Z drobných obratlovců tu lze předpokládat výskyt zejména zajíce polního
(Lepus europaeus), ježka východního (Erinaceus roumanicus) a hraboše polního (Microtus
arvalis), příp. dalších hlodavců, v blízkosti toků pak i hryzce vodního (Arvicolla terrestris). V těchto
biotopech se rovněž vyskytují kunovité šelmy. Z velkých savců lze předpokládat výskyt srnce
obecného (Carpeolus carpeolus).
Jak bylo uvedeno výše, určitý význam má i plocha zahrádek na levém břehu Bystřice. Zvýšená
druhová rozmanitost vegetace má vliv i na biodiverzitu fauny. V těchto místech lze očekávat
zvýšený výskyt bezobratlých (brouků, motýlů apod.), hlodavců, ptáků, případně kunovitých šelem.
Během orientačního průzkumu nebyla prokázána přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů, i
když u některých druhů nelze takový výskyt vyloučit. Zejména u ptáků, jejichž migrace zasahuje
značně velká území.
Vzhledem k povaze území a jeho biologickým charakteristikám lze předpokládat výskyt mnoha
dalších druhů obratlovců, které nebyly při orientačním průzkumu zaznamenány z důvodu skrytého
způsobu života, denní aktivity či sezónního výskytu (zejména řada tažných druhů ptáků). Lze
předpokládat i zastoupení některých zvláště chráněných živočichů i jejich rozmnožování v lokalitě.
Území dotčené navrženou stavbou lze z biologického hlediska rozdělit na dvě části, které se
primárně liší způsobem obhospodařování, na kterém záleží i rozšíření živočichů a rostlin. Pozemky
obhospodařované zemědělsky jsou útočištěm jen malého množství druhů s vysokou adaptabilitou,
kterých se realizace stavby dotkne jen mírně. Většina významnějších druhů je soustředěna do
ruderálních porostů kolem železniční tratě a toku Bystřice, a do navazujících zahrádek. Tato
prostředí mají liniový charakter, který bude realizací stavby částečně narušen.
Ekosystémy
V řešeném území jsou nejrozšířenější ekosystémy na zemědělské půdě, jejichž primární funkcí je
zemědělská produkce. Tato skutečnost je hlavním činitelem formujícím tyto ekosystémy.
Vegetační kryt na těchto plochách je ve většině případů pouze dočasný a v mimovegetační době
jsou plochy většinou bez porostu. Na tyto krátkověké agrocenózy jsou vázány některé druhy
živočichů, především epigeonu.
Dalším ekosystémem jsou břehové porosty vodních toků různé kvality. Biodiverzita těchto
ekosystémů je většinou výrazně větší než zemědělsky obhospodařovaných ploch a to i přes jejich
často výraznou eutrofizaci a ruderalizaci.
V dalším textu jsou uvedeny charakteristiky vycházející ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny:
§

zvláště chráněná území

§

NATURA 2000

§

Územní systém ekologické stability

§

Významné krajinné prvky

§

Přírodní parky.
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Zvláště chráněná území
V zájmové území záměru se ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, nenachází žádné zvláště chráněné území.
Západně (cca 3 km) od zkoumaného území se nachází CHKO Litovelské Pomoraví.
NATURA 2000
V současnosti probíhá v České republice tvorba soustavy Natura 2000. Soustava Natura 2000 je
tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, ve smyslu § 3 odst. p) zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V zájmovém území záměru nejsou navrženy žádné ptačí oblasti. Dvě ptačí oblasti se nacházejí
v lokalitách od dotčeného území již značně vzdálených. Jedná se o ptačí oblast Litovelské
Pomoraví (kód CZ0711018) - cca 4 km západně od navržené trasy komunikace v nivě řeky Moravy
a oblast Libavá (kód CZ0711019) - cca 7 km východně od navržené trasy komunikace v členitém
terénu Oderských vrchů. Ptačí oblast Libavá byla vymezena nařízením vlády č. 533/2004 Sb. a
ptačí oblast Litovelské Pomoraví nařízením vlády č. 23/2005 Sb.
Národní seznam evropsky významných lokalit byl vládou ČR schválen v závěru roku 2004.
Doposud však nebyl tento seznam zveřejněn ve Sbírce zákonů (viz § 45a odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb. v platném znění).
Nejblíže zájmového území se nachází evropsky významná lokalita Olomouc - Černovír (kód
lokality CZ0713384) - při východním okraji obce Černovír, cca 2,5 km západně od navrhované
trasy silnice.
Jako další evropsky významné lokality v širším zájmovém území byly vymezeny:
Litovelské Pomoraví (kód lokality CZ0714073) - cca 4 km západně od navržené trasy
komunikace v nivě řeky Moravy.
Libavá (kód lokality CZ714133) - cca 7 km východně od navržené trasy komunikace v členitém
terénu oderských vrch.
Morava – Chropiňský luh (kód lokality CZ714085) – cca 3 km jihojihozápadně v nivě řeky
Moravy.
Vymezení lokality Olomouc – Černovír je patrné z přílohy č. F.8. oznámení.
Územní systém ekologické stability
Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází z teze, že je třeba od sebe oddělit
jednotlivé ekologicky relativně labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících
ekosystémů, a naopak, že pro uchování přirozeného genofondu krajiny je třeba vzájemně propojit
izolovaná přirozená stanoviště rostlinných společenstev (a na ně vázaných druhů živočichů) pro
území charakteristických. Těmto požadavkům odpovídá metoda vytváření územních systémů
ekologické stability krajiny - ÚSES.
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je územní
systém ekologické stability krajiny definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními pojmy používanými v
souvislosti s ÚSES jsou - biocentrum, biokoridor, interakční prvek.
Jednotlivé prvky ÚSES jsou graficky vymezeny v příloze č. F.8. oznámení.
Nadregionální a regionální ÚSES
Základním vstupním podkladem je Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability
ČR (Společnost pro životní prostředí, s.r.o., Brno, 1996). Tento územně technický podklad (ÚTP)
Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytuje přehled o
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základní lokalizaci biocenter regionálního a nadregionálního významu a směrech jejich propojení
biokoridory regionálního či nadregionálního významu, reprezentujícími známé či pravděpodobné
hlavní migrační trasy.
Tento územně technický podklad byl zapracován do Územního plánu velkého územního celku
(VÚC Olomoucko) a do územního plánu města Olomouc. Z ÚTP byl do územního plánu převzat a
dopřesněn regionální biokoridor na řece Bystřici spojující regionální biocentrum Bystrovany a
nadregionální biokoridor K 126 (řeka Morava). Do tohoto regionálního biokoridoru byla vložena
lokální biocentra tak, aby byly dodrženy prostorové paramenty ÚSES.
Navržená trasa silnice I/46 je situována k východnímu okraji města Olomouc. Jedná se o
pokračování severní části východní tangenty města v severojižním směru. Navržená trasa kříží
regionální biokoridor řeky Bystřice při okraji vloženého lokálního biocentra.
Koryto řeky Bystřice překonává navrhovaná komunikace mostním objektem, jehož světlá výška je
cca 9 m nad terénem (cca 11 nad vodním tokem), délka přemostění 82 a šířka 30 m.
Lokální (místní) ÚSES
Nadregionální a regionální ÚSES převzatý z ÚTP byl v územním plánu doplněn lokálním územním
systémem ekologické stability. Jedná se především o doplnění lokálních biocenter do trasy
nadregionálních a regionálních biokoridorů. Dále byly vymezeny lokální biokoridory a do nich
vložená lokální biocentra. Navržená trasa komunikace kříží ve své severní části lokální
biokoridor spojující úpatí svahů Nízkého Jeseníku s nivou řeky Moravy. V územním plánu města
Olomouc je tato větev lokálního ÚSES vymezena takto: biokoridor vychází z lokálního biocentra,
které se nachází v polích severovýchodně od Týnečka (cca 800 m). Biokoridor směřuje z biocentra
k západu na severní okraj Týnečka, kde se stáčí k jihozápadu a podél zastavěného území
pokračuje do lesního komplexu v nivě řeky Moravy.
V současné době je dokončován návrh změny územního plánu města Olomouce č. 12. Součástí
této změny je i úprava ve vymezení výše zmíněné větve lokálního ÚSES. Lokální biokoridor
vychází z lokálního biocentra, které se nachází v polích severovýchodně od Týnečka (cca 800 m).
Biokoridor směřuje z biocentra po bezejmenném občasném vodním toku k jihozápadu do nivy řeky
Moravy, přičemž prochází mezi obcemi Týneček a Chválkovice. Toto řešení je z hlediska
funkčnosti ÚSES lepší. Biokoridor bude sledovat koryto vodního toku, což je z hlediska migrace
výhodnější. Dále bude lépe vyřešeno křížení biokoridoru a východní tangenty. Pokud by byl
biokoridor veden v původní trase bylo by nutné v místě křížení vybudovat „zelený most“. Jeho
funkčnost by ovšem byla sporná. V případě nově navržené trasy biokoridoru dojde ke křížení
s východní tangentou při vodním toku, který je překonáván mostním objektem, jehož světlá výška
je cca 3 m nad dnem vodního toku, délka přemostění 14 a šířka 32 m. Funkce biokoridoru bude
sice v místě křížení zhoršena, neboť bude vytvořen relativně nízký a úzký průchod tělesem
komunikace. I přesto se jedná o řešení, které splní svůj účel a umožní migraci napříč tělesem
komunikace, lépe než zelený most. Podmínky pod mostním objektem je do určité míry možné
zlepšit ponecháním volného prostoru v středním dělícím pásu komunikace (tzv. okno).
Významné krajinné prvky
Zákon ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v § 3
odstavce a) definuje jako významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky, nebo esteticky
hodnotnou část krajiny, která utváří její vzhled, nebo přispívá k udržení její stability. Významnými
krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části
krajiny, které zaregistruje podle § 6 tohoto zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný
prvek.
Významné krajinné prvky (VKP) je možné rozdělit do dvou skupin:
§

významné krajinné prvky uvedené obecně v § 3 odst. a) části zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, jimiž jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy,
tzv. VKP ze zákona;
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významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., tzv. registrované
VKP.

V zájmovém území záměru se nevyskytují žádné registrované VKP. Významné krajinné prvky ze
zákona v zájmovém území jsou popisovány pořadí shodném s kilometráží komunikace.
VKP1 – řeka Bystřice (km 7,0)
Bystřice má v místě křížení s navrhovanou trasou komunikace upravené koryto se složeným
průtočným profilem. Břehové a doprovodné porosty jsou tvořeny vrbou bílou (Salix alba), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior), olší lepkavou (Alnus glutinosa), dubem letním a červeným (Quercus
robur et rubra), trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia), javorem mléčem a klenem (Acer
platanoides a pseudoplatanus), hlohem (Crataegus sp.) a bezem černým (Sambucus nigra). Vodní
tok je biokoridorem regionálního významu.
VKP2 – vodní tok Adamovka (km 9,0)
Stávající koryto Adamovky kříží navržená komunikace při severním okraji městské části
Chválkovice u silnice na Svatý kopeček. Břehové porosty Adamovky jsou tvořeny především
ruderálními druhy bylin. Dřeviny jsou zastoupeny zcela ojediněle (nálet). Z bylin je v břehovém
porostu zastoupena například kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), celík (Solidago sp.), slunečnice
hlíznatá (Helianthus tuberosus) a lebeda (Atriplex sp.).
VKP3 – bezejmenný občasný vodní tok (km 9,8)
Bezejmenný občasný vodní tok v rozsáhlém bloku orné půdy má upravené vypřímené koryto.
Břehové porosty vodního toku jsou tvořeny především ruderálními druhy bylin. Dřeviny jsou
zastoupeny ojediněle (nálet). Z bylin je v břehovém porostu zastoupena například kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), lebeda (Atriplex sp.), slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus) a celík
(Solidago sp.).
Přírodní parky
V zájmovém území záměru není území žádného přírodní parku vymezeno.
C.2.6. Krajinný ráz
Legislativně je dle zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny č.114/92 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, §12 odst. 1 krajinný ráz definován takto: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování
staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků,
zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině“.
Krajinný ráz obecně představuje uspořádání jednotlivých krajinných segmentů různého stupně
antropizace. V řešeném území je reprezentován nivou řeky Moravy a Bystřice, které jsou na
východě ohraničeny svahy Nízkého Jeseníku. Niva představuje ploché území s upraveným
korytem Moravy a Bystřice. Z hlediska funkčního využití území se jedná o rozsáhlé zastavěné
území a na něj navazující intenzivně využívané plochy zemědělské půdy (zejména orná půda).
Zemědělsky využívané plochy jsou členěny především polními cestami bez vegetačního
doprovodu, případně jsou doprovázeny úzkými pásy bylinné vegetace. Břehové a doprovodné
porosty vodních toků jsou rovněž tvořeny především bylinou vegetací. Zemědělské pozemky tak
nejsou opticky vůbec rozčleněny a vytvářejí jednolitou plochu.
Svahy spadající do nivy jsou poměrně prudké a členěné údolími drobných vodních toků, velmi
často hluboce zaříznuté. Na těchto svazích se rozkládají sídla venkovského typu s navazující
drobně členěnou zemědělskou půdou (zahrady, sady, orná půda, trvalé travní porosty).
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Plochy orné půdy, které v nivě dominují jsou jen minimálně členěny a vytvářejí rozsáhlé bloky.
Významným prvkem, který dělí bloky orné půdy v území, je stromořadí podél silnice III/4432 (úsek
mezi Chválkovicemi a Svatým kopečkem). Tento, z hlediska krajinného rázu významný prvek, tvoří
jednotný architektonický celek s kostelem Navštívení Panny Marie a byl součástí barokní úpravy
krajiny v prostoru mezi Svatým kopečkem a klášterem Hradisko. Z toho důvodu bylo v tomto území
stanoveno ochranné památkové pásmo, jehož osu tvoří spojnice Svatého kopečku a kláštera
Hradisko.
Posuzovaná komunikace prochází okrajovou částí nivy řeky Moravy a nivou řeky Bystřice
v severojižním směru. Jižní úsek východní tangenty se nachází v zastavěném území města. Dále
trasa pokračuje při východním okraji obce Chválkovice a Týneček. Severně od Týnečku prochází
plochami orné půdy. Směr východní tangenty je totožný se směrem nivy a svahů Nízkého
Jeseníku.
Hodnocení krajinného rázu vychází ze základní typologie krajiny (Míchala, 1997), která definuje tři
účelové typy s devíti podtypy uvedené v následující tabulce.
Základní typologie krajiny
Typ krajiny

Charakteristika

Podtyp Charakteristika

A

krajina silně pozměněna
civilizačními zásahy,
dominantní až výlučný
podíl sídelních,
industriálních nebo
agroindustr. prvků, cca 30
% území ČR

A-

snížené hodnoty, devastovaná území, krajinný ráz
zasluhující ochranu neexistuje

Ao

základní typ, nové počiny v krajině nejsou
z hlediska krajinného rázu omezovány

A+

zvýšené hodnoty, ochrana dochovaných
fragmentů, především v oblasti památkové péče

krajina zcela
přeměněná
člověkem

B

krajina s vyrovnaným
Bvztahem mezi přírodou a
člověkem („harmonická“), Bo
masový výskyt přírodních i
agrárních prvků, plošně
omezený výskyt sídel a
B+
ojedinělý výskyt
industriálních prvků, cca
60 % rozlohy ČR

snížené hodnoty, ochrana zbytků krajinného rázu
v typických nebo jedinečných oblastech

krajina s dominantním
Cvýskytem
přírodních
prvků
krajina relativně
s nevýraznými civilizačními Co
přírodní
zásahy, minimum
sídelních a absence
industriálních prvků, cca
C+
10 % rozlohy ČR

snížené hodnoty, priorita renaturalizace
vegetačního krytu (např. po imisních kalamitách)

krajina
intermediální

C

základní typ
zvýšené hodnoty, dochovaný krajinný ráz se
škálou výrazných prvků, preventivní plošná
ochrana (Přírodní parky)

základní typ
zvýšené hodnoty, výjimečně dochovaný krajinný
ráz, zasluhující prioritní ochranu (NP, CHKO)

Ve smyslu uvedeného třídění lze zájmové území celkově zařadit do kategorie A – krajina silně
pozměněná s dominantním podílem sídelních, industriálních a agroindustriálních prvků. Zájmové
území je charakterizována rozsáhlými průmyslovou zástavbou a polnostmi intenzivního
zemědělského obhospodařování bez významnějšího podílu přírodních prvků. V podrobnějším
měřítku lze dotčené území zařadit do podtypu A (+), ve kterém se uplatňuje ochrana dochovaných
fragmentů krajiny a historických památek.
C.2.7. Osídlení, kulturní památky, tradice
Území prověřovaného záměru se nachází na okraji intravilánu města Olomouce. Jedná se o velký
sídelní útvar o celkové rozloze 11 661 ha s počtem obyvatel 103 293 (k 1.3.2001). Území města je
tvořeno 26 katastrálními územími, které tvoří jednotlivé městské části.
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Posuzovaná trasa silnice I/46 prochází východně od historické trasy i od současné zástavby
dotčených sídel. Charakter území je dokumentován ortofotomapou zájmového území na
následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. F.7.).
Obrázek č. 7: Ortofotomapa zájmového území (výřez)

Bydlení se vyskytuje především v jižní části úseku západně od trasy (k.ú. Hodolany) a severní
části úsek ve Chválkovicích a v Týnečku situovaných rovněž západně od trasy.
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Vlastní město Olomouc má bohatou a dlouhou historii, na území centra byla vyhlášena městská
památková rezervace s řadou významných historických a architektonických památek.
Vlastní trasa komunikace se dostává do střetu s kulturní památkou „Poutní alej mezi Svatým
Kopečkem a Klášterním Hradiskem“, která byla vyhlášena MK ČR dne 13.7.1999. Tato alej je
vedena v trase silnice III. třídy č. 4432 z Chválkovic ve směru na Svatý Kopeček.
Navrhovaná trasa prochází územím ochranného památkového pásma kolem kulturních památek
areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a areálu bývalého premonstrátského
kláštera Hradisko vyhlášeného v r. 1995 rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Olomouc.
Území dotčené stavbou ani její bezprostřední okolí není využíváno ve významnější míře
rekreačními aktivitami. Krátkodobé odpočinkové aktivity jsou vázány na zahrady obytných domů v
zájmovém území. V širším území jsou kulturní a rekreační aktivity jsou vázány na lokalitu Svatý
Kopeček, které je významným poutním místem. V lokalitě je situována rovněž zoologická zahrada,
která je regionálně významným cílem.
Záměr nezasahuje do žádné známé archeologické lokality. Zájmové území záměru je
charakterizováno četným výskytem archeologických nálezů a na základě předběžného posouzení
nelze území vyloučit z území s archeologickými nálezy.
Záměr je v souladu s územním plánem VÚC Olomoucko a s územním plánem sídelního útvaru
Olomouc schváleným ZMO 29.10.1998. Stavba je zařazena do seznamu veřejně prospěšných
staveb:
"Stavba Východní tangenty - R46 od mimoúrovňové křižovatky Holice s R35 stavba 3509, I/55 směr Přerov severně až na hranici katastrálního území směr Šternberk včetně mimoúrovňových křižovatek s II/570 jižně Holice
s napojením na Přerovskou, s prodloužením Holické - III/03552,
s ulicí
Lipenskou - I/35, se Severním spojem v prodloužení ulice U panelárny a se
stávající I/46 severně Týnečka."

C.2.8. Dopravní infrastruktura
Komunikace, plnící v současné době funkce posuzované stavby, jsou stávající silnice I/55 směr
Přerov a navazující silnice I/46 směr Šternberk. V dotčeném území jsou vedeny tyto silnice
přibližně severojižním směrem. Obě tyto silnice prochází městskou zástavbou (ulice Hodolanská,
Divišova a Pavlovická) a tvoří sběrné městské komunikace funkční třídy B2, s dvoupruhovým
šířkovým uspořádáním, umožňující přímou obsluhu území.
V západovýchodním směru je dotčeným územím vedena silnice (bývalá I/35) směr Lipník nad
Bečvou, představující v současné době radiální městskou komunikaci funkční třídy B1, se
čtyřpruhovým šířkovým uspořádáním a s omezenou obsluhou území.
Síť komunikací v dotčeném území je doplněna řadou městských obslužných komunikací.
Intenzity dopravy na komunikační síti města Olomouce jsou znázorněny na následujícím obrázku.
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Obrázek č. 8: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti (rok 2000)

Pozn. : V současné době je již uvedena do provozu přeložka silnice I/35, sčítání dopravy pro tento nový stav však
nebylo doposud provedeno. S tímto vědomím je nutno na údaje nahlížet. Zejména platí, že hodnoty intenzit dopravy
na komunikacích, tvořících dopravní alternativu pro silnici I/35 (ul. Velkomoravská, Tovární, Lipenská resp. další),
jsou v současné době jiné (nižší). Uvedené hodnoty mají proto jen informativní význam.

C.2.9. Hluková situace
Posuzovaný záměr se nachází v severovýchodní části města Olomouce, v prostoru s převahem
průmyslové zástavby a volné zemědělské krajiny.
Pro posouzení vlivů záměru na akustickou situaci nebylo prováděno měření stávající hlukové
zátěže. Mezi nejvýznamnější zdroje hluku v území patří doprava a lze odhadovat, že v trase
stávající komunikace I/46, která je vedena zástavbou města Olomouce dochází k překračování
nejvyšších přípustných hladin hluku. Zejména u staveb situovaných v bezprostřední blízkosti
komunikace je ochrana venkovního prostoru prakticky nemožná.
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D.
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Základní předpoklady a klasifikace možných vlivů
Cílem této kapitoly je popis obecných základních vlivů záměru na jednotlivé složky životného
prostředí a jejich klasifikace. Vzhledem k možným kombinacím u konkrétních hledisek jsou
uvedeny metodické tabulky, které umožní jednotný přístup k hodnocení jednotlivých vlivů v další
části oznámení.
Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
A.
FÁZE REALIZACE

Poznámka
1. příprava
2. výstavba
3. provoz
4. likvidace

B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

D.
DOBA TRVÁNÍ

1. chvilkové

E.
PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU

1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

2. krátkodobé
3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé
1. vyloučené
2. málo
pravděpodobné
3. středně pravd.
4. velmi pravd.

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

G.
VELIKOST A
VÝZNAMNOST
VLIVU

5. jisté
1. inhibiční
2. indiferentní
3. kumulativní
1. přímá kvantifikace
2. semikvantitativní
stupnice

bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
zásadní vliv: a) vliv silničního tělesa a přidružených staveb
b) vliv vlastního automobilového provozu
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
časovou jednotkou je rok
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
po dobu trvání stavby
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
snižuje
faktory se vzájemně neovlivňují
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí,
ekvivalentní hladina hluku)
5ti-členná stupnice (viz další tabulka), vychází z multikriteriálního
hodnocení staveb a činností
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5ti-členná stupnice hodnocení velikosti a významnosti staveb a činností

Jedná se o stupnici převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný
„užitek“ daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení)
Hodnocení vlivů staveb a činností

1

Výskyt
škodlivin

Impakt

Přijaté

(Plošný vliv)

vysoké
překročení

likvidace
objektu,
zásadní
ohrožení
funkce

(>200%)

2

překročení
limitu

5

Obecná
přijatelnost
řešení

extrémní

nepřija-

nulová

minimální
velmi nízká

jednoznačně
nepřijatelné

(váha
ukazatele)

telné

vysoké

malá

malá

nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami

průměrný může průměrné
vést k ohrožení
funkce

průměrné

průměrná

průměrná
střední

přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)

částečný,
neohrožuje
funkci

podprůměrné

nízké

velká

velká

(40-80%)

přijatelné
s dílčími
výhradami

hluboko pod
limitem

bez reálného
vlivu

nulové

žádné

rozhodující

maximální,
velmi vysoká

<50% limitu

(nulový vliv)

jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální

Na hranici
limitu
(80-120%)

4

Užitečnost

silné narušení, nadprůměrné
funkce je vážně
ohrožena

(120-200%)

3

Důležitost

riziko

Finanční
náklady

pod limitem

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení. Z hlediska
vratnosti a doby trvání se jedná o nevratný proces, který bude trvat po celou dobu existence silnice
I/46. Z hlediska součinnosti s jinými vlivy není v současné době žádný jiný vliv znám.
V další části budou podrobněji hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti
jednotlivých vlivů. Vliv záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě.
D.1.2. Vlivy na zdraví, sociální a ekonomické dopady
Obecně lze považovat za relevantní ta zdravotní rizika, která mohou být spojena:
-

se znečištěním ovzduší,
se zvýšenou hlukovou zátěží,
se znečištěním vody a půdy,
se zvýšenou dopravou (zvýšené riziko úrazů),
s psychickou zátěží.

Bezprostřední příčinou těchto vlivů je automobilový provoz. Jedním z hlavních aspektů
posuzovaného záměru je snaha o vymístění dopravy z center měst a obcí, kde je soustředěna jak
obytná zástavba, tak vybavení (školy, obchody, kulturní zařízení), a tím odstranění současných
negativních důsledků provozu při průjezdu těmito centry.
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Uvedené vlivy se projeví různou měrou v průběhu výstavby a po zprovoznění komunikace. Vlivy
související s výstavbou jsou obecně intenzivnější, ale časově omezené. Vlivy z provozu mají
mírnější intenzitu, ale trvalý účinek.
Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé především na vzdálenosti místa pobytu
(bydliště) od trasy. Pro rámcové hodnocení negativních vlivů z dopravy lze vymezit 3 pásma.
Hranice těchto pásem jsou odvozeny schematicky ze vzdáleností, ve kterých výrazně ustupuje vliv
těchto základních faktorů: vibrace, imise, hluk, stres, dělící účinek.
První pásmo: (0 - 10 m) od okraje vozovky; hlukové a imisní limity jsou zpravidla překračovány a
většinou nelze technickými prostředky zajistit ochranu, negativně se projevují vibrace z
automobilového provozu.
Druhé pásmo: (10 - 100 m); základním kritériem je znečištění ovzduší, kdy ve vzdálenosti od cca
20 m bývají zpravidla splněny platné hygienické limity (v závislosti na intenzitě dopravy);
protihluková ochrana závisí především na konfiguraci terénu a posazení nivelety komunikace - v
případě vedení komunikace v údolí nebo na násypech či mostech je protihluková ochrana
problematická.
Třetí pásmo: (100 - 500 m); základním kritériem je hluk a stresové působení (snížení faktorů
pohody); v tomto pásmu je efektivita protihlukových opatření nejvyšší; ve větších vzdálenostech již
převládá přirozený útlum; v daném pásmu je významným efektem rovněž dělící účinek
komunikace.
Zdraví člověka je komplexní jev, na němž se podílí fyzické i psychické procesy v úzkém
vzájemném propojení. Je proto vysoce pravděpodobné, že jednotlivé negativní faktory mají při
současném působení kumulativní charakter. Proto lze očekávat, že rozdíly v celkovém zdravotním
riziku pro obyvatele budou s blízkostí k trase narůstat.
Vliv jednotlivých faktorů z dopravy na zdraví člověka má převážně pravděpodobnostní charakter se
silně individuální odezvou, závislou na odolnosti a adaptabilitě každého jedince. Pro hodnocení
potenciálních vlivů lze využít různé postupy. Základním měřítkem únosnosti zdravotních rizik jsou
hygienické limity, které byly odvozeny na základě dlouhodobých zkušeností. Tento postup lze
aplikovat v případě dvou základních faktorů souvisejících s automobilovou dopravou: znečištění
ovzduší a hluk.
Hodnocené území lze rozdělit na několik dílčích úseků, podle charakteru území, způsobu
posuzování a významu očekávaných vlivů.
a) km 6,3 – 6,5 Hodolany
Počátek posuzovaného úseku je veden v násypu za křižovatkou s ulicí Lipenskou. V území se
vyskytuje poměrně hustá obytná zástavba v blízkosti komunikace, která vyžaduje ochranu.
Chráněné objekty jsou výškově pod niveletou vozovky, což umožní relativně dobrou ochranu
území. Z hlediska znečištění ovzduší i hluku nejcitlivější místo celého posuzovaného úseku.
b) Km 6,5 – 7,0 Hodolany
Převažuje průmyslová zástavba a ojedinělými objekty pro bydlení a rekreaci. Tyto objekty jsou
v dostatečné vzdálenosti od komunikace, která nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu.
c) Km 7,0 – 8,5 Chválkovice – jih
V území kolem komunikace dominuje průmyslová zástavba. Obytné objekty se zde
nevyskytují.
d) Km 8,5 – 9,3 Chválkovice - sever
V tomto úseku převažuje agrární krajina bez obytných objektů v blízkosti trasy. Západně od
komunikace je situován domov důchodců, jehož ochrana vzhledem ke vzdálenosti nevyžaduje
žádné zvláštní opatření.
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e) Km 9,3 – 10,7 Týneček
Zástavba podél stávající silnice I/46; její ochrana nevyžaduje vzhledem ke vzdálenosti žádnou
zvláštné zzvláštní opatření.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze vyloučit významná či podstatná
negativní zdravotní rizika pro obyvatele dotčených sídel v souvislosti s výše uváděnými faktory z
následujících důvodů:
§

Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné navýšení stávající imisní
zátěže v širším okolí nové komunikace. Po jejím uvedení do provozu dojde k přerozdělení
dopravních zátěží (intenzit) a provoz po nové komunikaci bude kompenzován poklesem
dopravy na historické trase I/46 procházející zástavbou. V žádném místě řešeného území
ani mimo něj není očekáváno překračování imisních limitů vlivem provozu posuzovaného
záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu rovněž předpokládány. Vliv
samotného záměru je na úrovni zlomku % platných limitů (podrobněji viz kapitola D.1.3.
Vlivy na ovzduší a klima, a příloha č. F.10. Rozptylová studie).

§

Navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru bude ve všech sledovaných
lokalitách podle výsledků akustických výpočtů pod úrovní nejvyšších přípustných hodnot.
Protihluková opatření jsou navržena v jižní části úseku k ochraně blízkých chráněných
staveb. Významnější zdravotní důsledky z důvodu hlukové zátěže nejsou očekávány.

§

Stavba není zdrojem významného znečištění povrchových a podzemních vod, nebude
rovněž zdrojem kontaminace zemědělské půdy v okolí. Nakládání s dešťovými vodami z
komunikace musí odpovídat místním podmínkám, včetně havarijních opatření proti úniku
látek nebezpečných vodám v případě dopravní nehody. Lze tedy vyloučit zdravotní rizika
spojená s kontaminací podzemních nebo povrchových vod nebo zemědělských plodin.

§

Křížení se stávajícími komunikace, včetně místních je navrhováno jako mimoúrovňové.
Pokles dopravní zátěže na stávající trase I/46, kde je rovněž silný pohyb pěších účastníků
provozu, se projeví kladně i na bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu. Riziko
úrazů bude vzhledem k parametrům komunikace ve srovnání se stávající dopravní
infrastrukturou nižší.

§

Stavba se nachází v prostoru mezi obytnou zástavbou a volnou krajinou s převážně
zemědělským využitím. Jde o území významně ovlivněné antropogenní činností; územně
plánovací podklady definují využití pro daný typ stavby (dopravní) – významnější narušení
psychické pohody není předpokládáno. Negativní důsledky v nové trase budou
kompenzovány poklesem dopravy v zastavěných částech obcí a zvýšením komfortu pobytu
v tomto území.

Z hlediska sociálních dopadů se jedná aktivitu, která se z regionálního hlediska projeví zlepšením
dopravní infrastruktury území (ve spojení s ostatními úseky I/46 a navazující R55). Tento efekt
může mít pozitivní důsledky pro umisťování dalších investic a vytváření nových pracovních míst,
nejen v průmyslu, ale i ve službách a souvisejících oblastech (rekreační a oddychové aktivity).
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako málo významné.
Ekonomické dopady realizace záměru pro obce a obyvatelstvo nejsou očekávány.
D.1.3. Vlivy na ovzduší a klima
Záměr je charakterizován jako liniový zdroj znečišťování ovzduší. S ohledem na objem emisí a
hodnotu imisního limitu se jako nejvýznamnější jeví emise oxidu dusičitého - NO2
(z automobilového provozu na posuzované komunikaci); z hlediska zdravotních rizik je za indikační
škodlivinu automobilového provozu považován benzen – C6H6.
Za účelem popisu vlivů na kvalitu ovzduší byla v rámci oznámení zpracována rozptylová studie,
která je v plném znění prezentována v příloze č. F.10. tohoto oznámení. V následujícím textu
uvádíme výsledky rozptylové studie.
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Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž automobilové dopravy pohybujících se po silnici I/46
v navrhované i stávající variantě. Výsledkem výpočtu je porovnání příspěvků ke stávající imisní
zátěži hodnoceného území, vyvolaných provozem obou hodnocených variant a jejich následné
porovnání. Výpočet byl proveden pro časový horizont roku 2020.
Výpočtově je hodnocen imisní příspěvek oxidu dusičitého (NO2) a benzenu (C6H6).
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity pro NO2 uvedené v nařízení vlády
č. 350/2002 Sb., jak uvádí následující tabulka.
Účel
vyhlášení

Parametr / Doba
průměrování

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický
průměr / 1 h

Ochrana
zdraví lidí

Aritmetický
průměr
Kalendářní rok

Hodnota imisního
limitu
-3

200 mg.m , nesmí být
překročena více než
18krát za kalendářní rok
/

40 mg.m

-3

Mez
tolerance
80mg.m

Datum, do něhož
musí být limit
splněn

-3

1.1.2010

-3

1.1.2010

16 mg.m

S ohledem na období uvažovaného provozu (po r. 2010) nebyly meze tolerance uvažovány.
Pro hodnocení imisních příspěvků benzenu bylo využito imisního limitu průměrné roční
koncentrace (5 µg.m-3) a pro krátkodobé maximální imisní koncentrace hodnoty akutně zdravotně
významných koncentrací (NPK-P=10 000 mg.m-3).
Výsledky výpočtů imisních charakteristik jsou uvedeny v následujícím textu s grafickým
znázorněním průběhu imisních koncentrací. Podrobné grafické znázornění je součástí přílohy č.
F.10. Rozptylová studie.
Nulová varianta – oxid dusičitý - hodnoty průměrných ročních koncentrací

V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení
ročního imisního limitu.
Provoz automobilové dopravy po hodnocených komunikacích
se na imisní zátěži u průměrných ročních koncentrací dle
výpočtu podílí příspěvkem do 5,0 mg.m-3.
Maxima průměrných ročních koncentrací vycházejí do prostoru
ul. Lipenské, Tovární a Štenberskou.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o koncentrace
výrazně pod úrovní příslušného imisního limitu (40 µg.m-3),
které zásadním způsobem neovlivňují celkovou imisní situaci v
lokalitě.
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Nulová varianta – oxid dusičitý - hodnoty maximálních hodinových koncentrací

V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace.
Maximální hodinové koncentrací vycházejí do těsné blízkosti
ul. Lipenské, Tovární a Štenberskou.
Hodnoty maximálních koncentrací zde dle výpočtu budou
dosahovat hodnot do 90 mg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o koncentrace
bezpečně pod úrovní příslušného imisního limitu (200 µg.m-3).

Aktivní varianta – oxid dusičitý - hodnoty průměrných ročních koncentrací

V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení
ročního imisního limitu.
Maxima průměrných ročních koncentrací vycházejí do prostoru
křižovatek silnice I/46 s jinými frekventovanými komunikacemi,
především ul. Lipenskou, Tovární a komunikací „Severní spoj“.
Provoz automobilové dopravy po hodnocených komunikacích
se na imisní zátěže u průměrných ročních koncentrací dle
výpočtu podílí příspěvkem do 6 mg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o koncentrace
bezpečně pod úrovní příslušného imisního limitu (40 µg.m-3),
která výrazně neovlivňuje celkovou imisní situaci v lokalitě.

Aktivní varianta – oxid dusičitý - hodnoty maximálních hodinových koncentrací

V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace.
Maxima nejvyšších hodinových koncentrací vycházejí do
prostoru křižovatek silnice I/46 s komunikacemi Lipenskou,
Tovární a „Severní spoj“ a také do jejich těsné blízkosti.
Hodnoty maximálních koncentrací zde dle výpočtu budou
dosahovat hodnot do 80 mg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o koncentrace
bezpečně pod úrovní příslušného imisního limitu (200 µg.m-3).
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Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocené
silniční dopravy nedochází.
Nulová varianta – benzen - hodnoty průměrných ročních koncentrací

V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení
ročního imisního limitu.
Maxima průměrných ročních koncentrací vycházejí do prostoru
ul. Lipenské a Tovární.
Provoz automobilové dopravy po hodnocených komunikacích
se na imisní zátěže u průměrných ročních koncentrací dle
výpočtu podílí příspěvkem do 0,06 mg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o koncentrace
výrazně pod úrovní příslušného imisního limitu (5 µg.m-3), které
zásadním způsobem neovlivňují celkovou imisní situaci v
lokalitě.
Nulová varianta – benzen - hodnoty maximálních hodinových koncentrací

Maximální hodinové koncentrací vycházejí do těsné blízkosti
ul. Lipenské a Tovární.
Hodnoty maximálních příspěvků zde dle výpočtu budou
dosahovat hodnot do 2,5 mg.m-3.
V porovnání s hodnotou akutně zdravotně významných
koncentrací (např. NPK-P=10 000mg.m-3) jde o nízkou hodnotu.

Aktivní varianta – benzen - hodnoty průměrných ročních koncentrací

V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno překročení
ročního imisního limitu.
Maxima průměrných ročních koncentrací vycházejí do prostoru
křižovatek silnice I/46 s jinými frekventovanými komunikacemi,
především ul. Lipenskou, Tovární a komunikací „Severní spoj“.
Provoz automobilové dopravy po hodnocených komunikacích
se na imisní zátěže u průměrných ročních koncentrací dle
výpočtu podílí příspěvkem do 0,06 mg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o koncentrace
výrazně pod úrovní příslušného imisního limitu (5 µg.m-3), které
zásadním způsobem neovlivňují celkovou imisní situaci v
lokalitě.
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Aktivní varianta – benzen - hodnoty maximálních hodinových koncentrací

Maximální hodinové koncentrací vycházejí do prostoru ul.
Lipenské, Tovární a silnice I/46 a také do jejich těsné blízkosti.
Hodnoty maximálních příspěvků zde dle výpočtu budou
dosahovat hodnot do 3 mg.m-3.
V porovnání s hodnotou akutně zdravotně významných
koncentrací (např. NPK-P=10 000mg.m-3) jde o nízkou hodnotu.

Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů pro benzen vlivem
hodnocené silniční dopravy nedochází.
V dalším textu je uvedeno porovnání obou variant z hlediska očekávaných vlivů na kvalitu ovzduší.
Porovnání variant – oxid dusičitý - hodnoty průměrných ročních koncentrací

Realizací nové trasy silnice I/46 dojde prakticky podél celé
původní trasy silnice k poklesu průměrné roční imisní zátěže
oxidem dusičitým.
Pokles imisní zátěže (na obrázku znázorněn zeleně) dosahuje
hodnot do 3 mg.m-3 a bude dosahován v těsné blízkosti
stávající silnice.
K nejvyšším poklesům bude docházet v blízkosti ulic Tovární,
Lipenská a Štenberská, tedy v oblastech s obytnou zástavbou.
V blízkosti nové trasy silnice I/46, především v místech
vzdálených od původní trasy naopak dochází k nárůstu (na
obrázku znázorněna červeně) imisní zátěže až o 3 mg.m-3.
K nejvyšším nárůstům průměrných ročních koncentrací dle
výpočtů bude docházet do blízkosti nově navržené komunikace
I/46 a silnice „Severní spoj“, maximální nárůst pak vychází
v blízkosti křižovatky obou uvedených komunikací.
Prakticky tedy dojde k přesunutí imisní zátěže do blízkosti nové
trasy. V porovnání s hodnotou imisního limitu (40 µg.m-3) se
jedná o relativně nízké nárůsty koncentrace.
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Porovnání variant – oxid dusičitý - hodnoty maximálních hodinových koncentrací

Převedením transitní automobilové dopravy ze stávající trasy
na trasu přeložky dojde podél nové trasy k nárůstu maximální
hodinové koncentrace.
K nejvyšším nárůstům průměrných ročních koncentrací dle
výpočtů bude docházet do blízkosti nově navržené komunikace
I/46 a silnice „Severní spoj“.
Nárůsty maximálních hodinových koncentrací zde dle výpočtu
budou dosahovat hodnot do 40 mg.m-3, v prostoru mezi řekou
Bystřicí a ul. Lipenskou až 50 mg.m-3.
K nejvyšším poklesům bude docházet v blízkosti ulic Tovární,
Lipenská a Štenberská, tedy v oblastech s obytnou zástavbou.
Poklesy maximálních hodinových koncentrací budou dle
výpočtu dosahovat hodnot do 30 mg.m-3, v blízkosti ul.
Lipenské až 40 mg.m-3.
Celkově v hodnoceném území lze očekávat mírný nárůst
maxim imisní zátěže zejména v území mimo zástavbu.
Současně jako pozitivní důsledek je pokles imisní zátěže
v území s obytnou zástavbou.
Porovnání variant – benzen - hodnoty průměrných ročních koncentrací

Realizací přeložky trasy silnice I/46 dojde prakticky podél celé
původní trasy silnice k poklesu průměrné roční imisní zátěže
benzenu.
K nejvyšším poklesům bude docházet v blízkosti ulic Tovární,
Lipenské a Štenberské, tedy v oblastech s obytnou zástavbou.
Poklesy průměrných ročních koncentrací (na obrázku
znázorněno zeleně) zde dle výpočtu budou dosahovat hodnot
do 0,02 mg.m-3.
V blízkosti nové trasy silnice I/46, především v místech
vzdálených od původní trasy naopak dochází k nárůstu (na
obrázku znázorněna červeně) imisní zátěže.
K nejvyšším nárůstům průměrných ročních koncentrací dle
výpočtů bude docházet v blízkosti nově navržené komunikace
I/46 a silnice „Severní spoj“, maximální nárůst pak vychází
v blízkosti křižovatky obou uvedených komunikací.
Nárůsty průměrných ročních koncentrací zde dle výpočtu
budou dosahovat hodnot do 0,04 mg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu (5 µg.m-3) se jedná o
relativně nízké nárůsty koncentrace.
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Porovnání variant – benzen - hodnoty maximálních hodinových koncentrací

Převedením transitní automobilové dopravy ze stávající trasy
na novou dojde podél nové trasy k nárůstu maximální hodinové
koncentrace. K nejvyšším nárůstům průměrných ročních
koncentrací benzenu bude dle výpočtů docházet v blízkosti
nově navržené komunikace I/46 a silnice „Severní spoj“.
Předpokládaný nárůst může dosahovat až 1 mg.m-3 a bude
dosahován v těsné blízkosti nové komunikace.
V blízkosti stávající trasy silnice dojde, především v místech se
zástavbou k poklesu maxim imisní zátěže benzenu.
K nejvyšším poklesům bude docházet v blízkosti ulic Tovární,
Lipenské a Štenberské, tedy v oblastech s obytnou zástavbou.
Poklesy průměrných ročních koncentrací zde dle výpočtu
budou dosahovat hodnot do 0,5 mg.m-3, v blízkosti ul. Lipenské
a Štenberské až 1 mg.m-3.
Celková zátěž území zůstává prakticky shodná, mírný nárůst je
dán prognózou dopravy v území. Pozitivní je pokles imisní
zátěže v území s obytnou zástavbou.
Celkové hodnocení vlivu záměru na imisní zátěž zájmového území
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) vyvolaná
posuzovanými komunikacemi je podlimitní, v případě krátkodobých koncentrací se maximální
hodnoty NO2 pohybují na úrovni do 40 % imisního limitu (IHk=200 µg.m-3), přičemž toto maximum
je poměrně malého plošného rozsahu a velmi krátkého trvání.
Pokud se uvažuje v zájmovém území imisní zátěž NO2 z ostatních (tj. ve výpočtu neuvažovaných)
zdrojů znečišťování ovzduší na úrovni cca 50 % stávajících naměřených koncentrací na měřících
stanicích v Olomouci (stanice č. 1197 a 1075) vychází celková imisní zátěž stále s rezervou pod
hranicí imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací NO2 se maximální hodnoty pohybují na úrovni méně
než 15 % imisního limitu (IHr=40 µg.m-3).
Také celková průměrná roční koncentrace NO2, při uvažování vypočtené imisní zátěže z liniových
zdrojů v lokalitě v součtu s ostatním pozaďovým znečištěním ovzduší na úrovni cca 50 % celkové
naměřené imisní zátěže naměřené v roce 2003 na měřících stanicích v Olomouci, nedosáhne
hodnoty příslušného imisního limitu.
S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno
předpokládat, že ani po zahájení provozu posuzované komunikace nedojde k nadlimitní imisní
zátěži NO2 v hodnoceném území.
Prakticky obdobné závěry vyplývají i z výsledků výpočtu imisní zátěže benzenem. Maximální
vypočtené hodnoty průměrné roční imisní koncentrace z hodnocených zdrojů bude dosahovat
hodnot nižších než 0,1 µg.m-3, tedy úrovně výrazně pod hodnotou imisního limitu (IHr=5 µg.m-3).
V případě porovnání aktivní varianty s variantou zachování stávajícího stavu je z grafických
průběhů imisních koncentrací (u aktivní varianty) jasně patrný pokles imisní zátěže v oblastech se
zástavbou a přesun této imisní zátěže do prostoru s menší koncentrací zástavby a převažujícím
průmyslových využitím.
Realizace navrhované přeložky silnice I/46 zásadním způsobem nezmění celkovou imisní zátěž
hodnoceného území. Přesun většiny tranzitní dopravy na novou trasu přinese pokles imisní zátěže
kolem původní historické trasy a pochopitelně také nárůst imisní zátěže v blízkosti nové trasy.
Vlivy na kvalitu ovzduší lze považovat za nízké a málo významné.
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Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
D.1.4. Vlivy na vodu
Vlivy na povrchové vody
Vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
Trasa komunikace je vedena v celé své délce povodím toku Moravy hydrologické pořadí dílčích
povodí 4-10-03-113 a 4-10-03-112. Silnice prochází na území levého břehu Moravy, území je
odvodňováno řekou Bystřice a Adamovkou, v intravilánu Olomouce pak veřejnou kanalizací.
Uvedené toky a jejich přítoky budou recipienty srážkových vod, zachycených na povrchu tělesa
komunikace.
Pozice komunikace vůči povodím drobných toků a místa křížení trasy komunikace s povrchovými
toky jsou popsány v části C oznámení.
Trasa komunikace je vedena po nezpevněných plochách mimo území města (od km 7,7)
užívaných převážně k zemědělské produkci. Reliéf v trase komunikace je rovinný, území je
v současné době odvodňováno z větší části evapotranspirací z menší části infiltrací do podzemí
nebo převedením srážek povrchovým a podpovrchovým odtokem do povrchového toku.
Po vybudování tělesa komunikace budou srážkové vody z povrchu silničního svršku svedeny
odvodňovacím systémem přímo do vodních toků (v úseku do km 8,68). Důsledkem zástavby v
trase bude zamezení vsaku srážkových vod spadlých na silnici a převedení cca 70 % objemu
srážek přímo do povrchových toků. Na zájmovém území dojde proto po realizaci stavby ke zvýšení
podílu povrchového odtoku na úkor odparu a dotace podzemních vod.
Od km 8,68 komunikace po její ukončení budou srážkové vody z povrchu komunikace odvedeny
do odpařovacích nádrží, spadlé srážky budou vyloučeny z povrchového nebo podzemního odtoku.
Hrubý odhad celkového ročního objemu odtoku srážkových vod z komunikace a souvisejících
staveb (MÚK Severní spoj, napojení na současnou silniční síť, přeložka III/4432) jeho rozložení
podle recipientů v trase je uveden v části B. Celkový odtok z povrchu komunikace celé délky
posuzovaného úseku bude v průměrném klimatickém roce činit cca 47 116 m3, tomu odpovídá
průměrný odtok ve výši 1,495 l.s-1.
Z tohoto množství bude:
- 5 842 m3 (0,185 l.s-1) převedeno přímo do toku Bystřice
- 23 831 m3 (0,756 l.s-1) převedeno do přeložené Adamovky (po realizaci záměru přítok
Bystřice)
- 17 443 m3 (0,554 l.s-1) odvedeno do odpařovacích nádrží.
Do Bystřice, která bude po přeložení toku Adamovky konečným recipientem vod z komunikace
mimo povodí odpařovacích nádrží, tak bude převedeno z povrchu silnice v průměrném klimatickém
roce celkově 29 673 m3 srážkových vod (0,941 l.s-1). Tento objem představuje zhruba 0,052 %
průměrného dlouhodobého průtoku Bystřice u ústí (56 764 800 m3/rok).
Podstatným vlivem na místní hydrologické podmínky bude přeložení toku Adamovky. Přeložka
bude zahájena v místě přechodu komunikace, zhruba 500 m východně od okraje městské části
Chválkovice. Adamovka je zde již vedena v upraveném korytě, na okraji obce Chválkovice je pak
převedena do kanalizační stoky a pod zemí odvedena do Moravy. Toto řešení je v současné době
problematické v případě vysokých srážek, kdy průtoky přesahují kapacitu stokové sítě a dochází
k zaplavování podzemních částí objektů. Nově budované koryto bude mimo intravilán Olomouce
dimenzováno na Q5 s pravobřežní hrázkou tak, aby v případě víceletých vod docházelo k rozlivu
do polí mimo komunikaci. V prostředí průmyslové zástavby Olomouce bude koryto toku
vybudováno v kapacitě dostatečné pro převedení Q100.
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Přeložením Adamovky dojde k místní změně v rozsahu povodí toků Moravy nad Bystřicí a Bystřice
a ke změně průběhu rozvodnic. Převedení vodnosti Adamovky do Bystřice nebude mít výrazný vliv
na průtoky v Bystřici, příspěvek Adamovky k vodnosti Bystřice lze odhadnout řádově na úrovni
procenta.
Stávající koryto toku Adamovky po přeložku a od komunikace po Chválkovice zůstane zachováno.
Odvedením průtoku Adamovky z povodí kanalizační sítě Chválkovic dojde k významnému
odlehčení sítě a uvolnění kapacity pro převedení přívalových srážek bez výskytů mimořádných
stavů v provozu kanalizace.
Vlivy na jakost povrchových vod
Kvalita povrchových vod vlivem provozu po komunikacích je ovlivňována:
§ chronickým znečištěním způsobeným běžným silničním provozem,
§ sezónním znečištěním v důsledku používání chemických prostředků zimní údržby,
§ havárií vozidla spojenou s únikem ropných nebo jiných nebezpečných látek.
Hlavní charakteristiky ovlivňující znečištění srážkových vod z pozemních komunikací lze rozdělit
do čtyř skupin:
– konstrukce vozovky a vybavení komunikace,
– konstrukce vozidel,
– média pro pohon, mazání a údržbu vozidel,
– zimní údržba komunikací.
V následující tabulce je pro základní orientaci vypočítán průměrný příspěvek znečistění dešťových
vod z komunikace k celkové zátěži povrchových vod oblasti. Jako vstupní hodnoty jsou uvažovány
údaje získané ze sledování kvality vod na komunikacích obdobného typu a údaje o spotřebě
posypové soli v zimním období (uvedeno v části B oznámení).
Výsledné přiblížení je nutné považovat za hrubý odhad, který reprezentuje předpokládaný
průměrný stav, nezohledňuje sezónní vlivy a vlivy rozdílné intenzity srážek. Při interpretaci
výsledků modelového přiblížení je nutné uvažovat následující obecná pravidla:
® Odtok dešťových odpadních vod z vozovky nemá charakter průběžného vypouštění jako u
odpadních vod městských a průmyslových. Vypouštění je nárazové a je závislé na době trvání
srážky, v zimním období pak na výšce sněhové pokrývky a na teplotě.
® Odtok dešťových vod z komunikace je úměrný objemu dešťových srážek, kterými je obdobnou
měrou ovlivňován recipient.
® Maximální hodnoty koncentrací v jednotlivých ukazatelích tak, jak jsou uvedeny v části B
oznámení odpovídají většinou slabým odtokům srážkových vod z komunikace, v případě
intenzivních až nárazových srážek dochází k výraznému naředění znečistění z komunikací a
kvalita vody v místě vypouštění odpadních vod do recipientů se přibližuje kvalitě dešťové vody.
® Nárazově může dojít k velkému (až 20-ti násobnému oproti průměrným hodnotám)
krátkodobému zvýšení chloridů ve vodách odtékajících ze silnice. Tyto extrémní hodnoty však
mají velmi krátké trvání a nemají podstatný vliv na flóru a faunu v toku.
Příspěvek je vypočítán podle povodí jednotlivých recipientních toků.
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ODNOS ZNEČISTĚNÍ Z POVRCHU SILNICE
povodí toku

-

komunikace

odnos Cl
[kg/zima]

odnos NEL
-1]

[g.s

[kg/rok]

[mg.s

-1]

Bystřice

I/46

6162

0,557

0,7

0,022

Adamovka

I/46

16387

1,486

1,86

0,059

Adamovka

MÚK

5210

0,473

0,59

0,019

Adamovka

III/4432

3538

0,319

0,4

0,013

odpařovací nádrže I/46

16616

1,507

1,89

0,06

odpařovací nádrže provizorní napojení

1781

0,163

0,2

0,006

∑ Bystřice

6162

0,557

0,7

0,022

∑ Adamovka

25135

2,278

2,85

0,091

∑ nádrže

18397

1,67

2,09

0,066

∑ stavba

49694

4,505

5,64

0,179

Uvedený odnos znečistění představuje pro referenční profil Bystřice – ústí (konečný recipient
srážkových vod mimo povodí odpařovacích nádrží) představuje navýšení stávající zátěže toku
v ukazateli Cl- o 1,575 mg.l-1 a v ukazateli NEL o 6,28.10-5 mg.l-1.
Nárůst zátěže přeložky toku Adamovky před jejím vyústěním do Bystřice lze při uvažovaném
průtoku prvé desítky l.s-1 řádově odhadnout na desítky až prvé stovky mg Cl/l a tisíciny mg NEL/l.
Vlivy na podzemní vody
Změny hydrogeologických charakteristik
Možné ovlivnění hladiny podzemních vod lze obecně očekávat v místech zářezů, které mají při
zasažení hladiny podzemní vody drenážní účinek s následným snížením hladiny podzemní vody v
okolí komunikace, urychleným odtokem podzemních vod a lokální změnou směru proudění
podzemní vody. Vlivy na hydrologické charakteristiky v důsledku budování zářezů lze v případě
posuzovaného úseku I/46 vyloučit, trasa je vedena do km 8,2 v náspu, zbytek úseku je zhruba
v úrovni terénu.
Vybudováním zpevněných ploch o rozloze 11,7 ha dojde k přímému převodu srážek z ploch do
povrchového oběhu bez možnosti dotace podzemních vod mělké zvodně. S ohledem na rozsah
hydrogeologického povodí zvodně v údolí Moravy a vysokou transmisivitu kolektoru jde o
nevýznamné ovlivnění.
Výstavba i provoz jsou bez nároků na odběr podzemních vod nebo na vypouštění odpadních nebo
srážkových vod do podzemí, nedojde k ovlivnění hydrogeologických charakteristik místní dotací
nebo odběrem.
Vliv na kvalitu podzemní vody
Přímé ovlivnění kvality podzemních vod srážkovou vodou z povrchu silnice není předpokládáno,
srážková voda z komunikace bude vypouštěna výhradně do povrchových toků nebo odbourávána
odparem. Případné ovlivnění podzemních vod lze uvažovat pouze jako nepřímé (např. břehovou
infiltrací) a nevýznamné, vypouštění srážkových vod do vodotečí zajišťuje v době dešťů rychlý
transport případných škodlivin mimo zájmové území.
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Nelze zcela vyloučit možnost určitého zvýšení koncentrací chloridů v podzemní vodě v důsledku
zimní údržby silnice. Určité množství posypových solí, resp. vody s obsahem chloridů, je
rozstřikováno vozidly do okolí komunikace, takže se mohou infiltrací přes horninové prostředí
dostat do podzemních vod.
Se silniční dopravou je obecně spojeno riziko úniku závadných látek v důsledku dopravní nehody.
Ve většině případů se jedná o ropné látky. Ohrožení podzemních vod v důsledku dopravní nehody
je sníženo způsobem odvodnění komunikace, které je řešeno vypouštěním do povrchových toků.
D.1.5. Vlivy na půdu, geologické poměry a přírodní zdroje
Vlivy na půdu
Stavba vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu o celkovém rozsahu cca 15 ha. Výhledové
zemědělské využití není na území stavby předpokládáno. Významnější vliv na zemědělské využití
okolních ploch není očekáván. Rovněž znečištění půdy spojené s ovlivněním kvality půdního fondu
v okolí komunikace není předpokládáno.
Před zahájením výstavby tělesa komunikace bude pouze nutné provést skrývku orniční a
podorniční vrstvy.
Ovlivnění odvodňovacích systému není předpokládáno.
Vlivy na morfologické charakteristiky
Ovlivnění horninového prostředí je při výstavbě komunikací obdobného typu spojeno s nutností
provádění terénních úprav. Zářezy a náspy, které je nutné v trase vybudovat pak mají lokální vliv
na morfologii terénu, kdy je přirozený charakter terénu narušen antropogenními tvary tělesa
komunikace.
Terén je v trase komunikace rovinný, budování stavby nevyžaduje významné úpravy terénu.
Silnice je v úseku do km 7,7 vedena intravilánem Olomouce. Z důvodu křížení s četnými
dopravními cestami je silnice vedena v této část po náspu o výšce do 8 m. Vlivy stavby na
morfologii budou v tomto úseku potlačeny městskou a průmyslovou zástavbou okolí celkový vliv
posuzovaného záměru na morfologii krajiny lze hodnotit jako lokální a málo významný.
Vlivy na horninové prostředí
Z hlediska dopadů na horninové prostředí dojde ke skrývce ornice, narušení hlubších vrstev
horninového prostředí budováním zářezů stavba nevyžaduje.
Terénní úpravy nemají z hlediska horninového prostředí významný negativní dopad, mohou však
být doprovázeny ovlivněním odtokových poměrů, hydrogeologických poměrů, případně narušením
ložisek nerostných surovin. Dopady realizace stavby na uvedené charakteristiky jsou hodnoceny
v příslušných kapitolách oznámení.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu znatelně ovlivněna, chronické
znečistění ze silniční dopravy je odvedeno povrchovými toky bez významné možnosti akumulace
v zeminách nebo hlubších vrstvách horninového prostředí. Se silniční dopravou je obecně spojeno
riziko kontaminace horninového prostředí a podzemní vody nebezpečnými látkami v důsledku
dopravní nehody. Technické řešení systému odvodnění zabezpečí ochranu recipientů dešťových
vod i rozšíření znečištění do vod podzemních.
Vliv na nerostné zdroje
Trasa komunikace nezasahuje na území ložisek nerostných surovin ani chráněná ložisková území,
vedení komunikace je bez střetů se zájmy ložiskové ochrany a hodnocenou stavbu lze hodnotit
jako stavbu bez přímých vlivů na nerostné suroviny.
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Hodnocená stavba bude vyžadovat zajištění materiálu do silničních náspů. Potřeba materiálu bude
pravděpodobně zajištěna těžbou materiálu ze stávajících zdrojů, nutnost otevření nového ložiska
pro dodávku materiálu do násypů není ve stávající fázi přípravy stavby uvažována.
Vlivy na vodní zdroje
Stavba je vedena mimo ochranná pásma vodních zdrojů, nejsou předpokládány významné vlivy na
kvalitu podzemních vod nebo hydrologický režim oblasti.
Z těchto důvodů není předpokládáno ovlivnění vodních zdrojů.
Posuzovaný úsek je ukončen na hranici ochranného pásma zdroje pitné vody Černovír,
komunikace bude v dalším úseku vedena v délce 2 km přes severozápadní cíp tohoto zdroje,
hydrogeologickém povodí jímacích území.
D.1.6. Vlivy na živé složky přírody
Vlivy na zvláště chráněná území
Řešeným úsekem přeložky silnice I/46 nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území.
Vlivy na prvky soustavy NATURA 2000
Řešeným úsekem přeložky silnice I/46 nebude dotčena žádná evropsky významná lokalita ani
ptačí oblast, které jsou součástí soustavy NATURA 2000.
Vlivy na flóru a faunu
Vlivy na flóru a faunu lze rozdělit do dvou skupin:
® vlivy způsobené výstavbou komunikace
® vlivy způsobené provozem komunikace
Vlivy způsobené výstavbou komunikace
Do této kategorie spadají vlivy způsobené trvalými i dočasnými zábory ploch ekologicky
hodnotnějších částí krajiny, jež jsou využity pro vlastní těleso silnice I/46, přilehlé plochy nutné pro
její výstavbu, prostory zemníků apod. K těmto vlivům řadíme také ty, jež budou vyvolány
přeložkami či úpravou vodních toků, komunikací apod.
V dotčeném území převažuje orná půda a ekologicky hodnotnější části krajiny jsou v trase
zastoupeny velmi omezeně. V souvislosti se stavbou dojde k likvidaci části břehových a
doprovodných porostů při vodních tocích, přičemž nejvýznamnější jsou porosty u řeky Bystřice.
Prováděné zásahy je nutné omezit na nezbytné minimum a porosty odstraňovat v co nejmenším
rozsahu.
Po dokončení stavby je nutné provést vhodné ozelenění dotčených plochy. Úpravy koryt toků musí
být provedeny tak, aby nebyla znemožněna obnova břehových a doprovodných porostů a migrace
organismů. Při technických úpravách koryta je třeba použít přírodě blízké způsoby (kamenný
zához, zápletové plůtky apod.).
Rovněž je nutné minimalizovat zásahy do stromořadí při silnici Chválkovice – Svatý kopeček.
Vlivy způsobené provozem komunikace
Do této kategorie náleží především hlukové a imisní zatížení okolí silnice a zatížení vyplývající
z její údržby v zimních měsících - zasolování vegetačního pásu podél komunikace. Extrémní
zatížení může nastat při havárii automobilů přepravujících různé toxické či jinak nebezpečné látky,
jejichž únik do okolí by mohl poškodit nejen okolní biotu, ale v případě přenosu podzemními
vodami i území značně rozsáhlejší.
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Jednotlivé negativní faktory způsobené stavbou a provozem silnice, budou faunu a flóru ovlivňovat
v různé míře. Vzhledem k různorodosti bioty je stanovení míry ovlivnění obtížné, poněvadž
stresový faktor pro jeden druh (např. intenzita hluku, minimální rozměr populace apod.) nemusí pro
ostatní znamenat žádnou újmu. Pro přehled uvádíme výčet nejvýznamnějších vlivů zvláště pro
flóru i faunu.
Negativní vlivy silnice na flóru se projevují zejména v důsledku:
–

vlastního záboru (trvalého i dočasného) ekologicky cenných ploch travobylinných či
dřevinných porostů

–

imisního zatížení okolí silnice

–

zasolování úzkého pásu vegetace podél silnice

–

možnosti šíření ruderálních druhů do okolních biocenóz.

Negativní vlivy silnice na faunu se projevují v důsledku:
–

přechodných rušivých vlivů (hluk, transport) při stavbě

–

nevratného zmenšení rozsahu přírodě bližších trvalých vegetačních formací

–

ovlivnění sousedících ekosystémů tělesem silnice (např. změnou vodního režimu,
rozdělením populací některých druhů nepřekročitelnou bariérou aj.)

–

provozu na silnici - imisemi, hlukem, pohybem dopravních prostředků, přímým
usmrcováním živočichů.

S ohledem na omezené zásahy do přírodních lokalit, vedení trasy v převážné míře zemědělskými
plochami a absenci výskytu zvláště chráněných rostlin je vliv na flóru hodnocen jako lokální a málo
významný.
Obdobné hodnocení platí i v případě vlivů na faunu. Vyhubení či zásadní ovlivnění populace
zvláště chráněných druhů živočichů není předpokládáno. Vzhledem k umístění záměru není
významné ani případné územní zmenšení stanovišť. Komunikace kopíruje okraj zástavby, která
představuje pro volný pohyb fauny významnou bariéru již za současného stavu.
Z pohledu možností volného pohybu živočichů územím rovněž nedojde při respektování
potřebných doporučení k zásadnímu zhoršení současného stavu. V současné době působí
v řešeném prostoru několik obdobných bariér (silnice, železnice). Nová komunikace respektuje
vztahy v území a umožní průchod živočichů v místech biokoridorů.
Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) lze považovat za málo významné.
Vlivy na ekosystémy
Řešený úsek silnice I/46 zasáhne především ekosystémy na zemědělské půdě, které pokrývají
většinu plochy řešeného území. Tyto plochy slouží zemědělské produkci a od toho je odvislý i
jejich vegetační kryt, který zde je často jen ve vegetačním období. Na tyto krátkověké agrocenózy
jsou vázány některé druhy živočichů, především epigeonu. Vzhledem k velkému zastoupení těchto
ploch v území nebude mít stavba silnice výraznější negativní dopad. Významnější vliv nelze
očekávat ani po zahájení provozu na komunikaci.
Významnější vliv stavby je možné očekávat u ostatních ekosystémů (břehové a doprovodné
porosty vodních toků, porosty dřevin), které jsou ovšem v řešeném území zastoupeny jen okrajově.
Jejich části budou při stavbě silnice likvidovány. S ohledem na liniový charakter stavby se však
budou odstraňovány pouze menší části těchto ploch. V době výstavby budou tyto ekosystémy
zatíženy zvýšenou hlukovou hladinou, imisemi a případným šířením ruderálních druhů do okolních
biocenóz.
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Vlivy na územní systém ekologické stability
V následující tabulce je uveden vliv navrhované rekonstrukce komunikace na prvky ÚSES.
Vliv na prvky ÚSES
Úroveň

Přijatelnost zásahu

Umístění

Vliv

lokální

na řece Bystřici

přímý územní zásah není uvažován

5

lokální

SV od Týnečka

mimo uvažovaný záměr

0

lokální

východně od Týnečka

BK kříží nová komunikace v km 9,8

4

regionální

na řece Bystřici

BK kříží nová komunikace v km 6,9 – 7,0

4

Biocentra

Biokoridory

Posuzovaná trasa silnice I/46 kříží regionální biokoridor (km 6,9 – 7,0) vedený na toku Bystřice.
Koryto řeky Bystřice překonává navrhovaná trasa východní tangenty mostním objektem, jehož
světlá výška je cca 9 m nad terénem (cca 11 nad vodním tokem), délka přemostění 82 a šířka 30
m. Funkce biokoridoru bude v místě křížení zhoršena, neboť dojde k nahrazení stávajících porostů
dřevin na březích toku porosty travinnými. Zásadní ovlivnění a narušení funkce biokoridoru však
není předpokládáno. Podmínky pod mostním objektem je do určité míry možné zlepšit ponecháním
volného prostoru v středním dělícím pásu komunikace (tzv. okno).
V případě nově navržené trasy lokálního biokoridoru východně od Týnečka dojde ke křížení
s komunikací při vodním toku, který je překonáván mostním objektem, jehož světlá výška je cca 3
m nad dnem vodního toku, délka přemostění 14 a šířka 32 m. Funkce biokoridoru bude sice
v místě křížení zhoršena, neboť bude vytvořen relativně nízký a úzký průchod tělesem
komunikace. I přesto se jedná o řešení, které splní svůj účel a umožní migraci napříč tělesem
komunikace. Podmínky pod mostním objektem je do určité míry možné zlepšit ponecháním
volného prostoru v středním dělícím pásu komunikace (tzv. okno).
Realizací posuzovaného záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Vlivy na významné krajinné prvky
V následujícím textu jsou popsány vlivy na významné krajinné prvky v zájmovém území.
VKP1 – řeka Bystřice (km 7,0)
Navržená komunikace překonává vodní tok Bystřice a přilehlou místní komunikaci mostním
objektem o délce 82 m a výšce cca 9 m. Stavba si vyžádá zásahy v blízkosti toku a s tím
související odstranění části trvalých porostů. Tento zásah by neměl mít při šetrném provádění
stavby zásadní negativní dopad na VKP. Pro zachování alespoň bylinných porostů pod mostem by
bylo vhodné ponechat v dělícím pásu otvor (tzv. okno), zajišťující prosvětlení prostoru pod
mostem. Vzhledem k funkci biokoridoru je vhodné vytvořit oboustranný migrační pás. Při šetrném
provádění prací, nebude mít realizace stavby zásadní negativní dopad na VKP.
Hodnocení přijatelnosti zásahu: 4
VKP2 – vodní tok Adamovka (km 9,0)
V současné době je zpracovaný projekt na změnu trasy koryta tohoto vodního toku. Úprava trasy
koryta Adamovky je navržena tak, že u km 8,6 navrhovaného úseku silnice odbočí k jihu a bude
vedena v souběhu s navrženou komunikací (východní tangentou) a zaústěna do řeky Bystřice.
Navrhovaná trasa východní tangenty pak upravený tok Adamovky křížit nebude, s výjimkou
jednoho ramene MÚK Severní spoj.
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Úprava koryta Adamovky by měla být co nejšetrnější, měly by být voleny přírodě blízké typy úprav
a opevnění (dřevěné prahy, plůtky, kamenný pohoz apod.). Do břehových porostů by měly být
vysazeny stanovištně odpovídající domácí dřeviny.
Hodnocení přijatelnosti zásahu: 4
VKP3 – bezejmenný občasný vodní tok (km 9,8)
Bezejmenný občasný vodní tok v rozsáhlém bloku orné půdy má upravené vypřímené koryto.
Úprava koryta by měla být co nejšetrnější, měly by být voleny přírodě blízké typy úprav a opevnění
(dřevěné prahy, plůtky, kamenný pohoz apod.). Do břehových porostů by měly být vysazeny
stanovištně odpovídající domácí dřeviny. Podél potoka je vhodné vytvořit břehové pásy umožňující
migraci bioty.
Hodnocení přijatelnosti zásahu: 4
D.1.7. Vlivy na krajinný ráz
Z technických parametrů stavby, které se z hlediska krajinného rázu projevují nejvíce, jsou
především mostní objekty zásadním prvkem záměru.
Jako zcela "cizí element" bude komunikace působit v místech, kde bude překonávat vodní toky
nebo bude v náspech a to zejména v nivě Bystřice. Méně pohledově exponovaná bude
komunikace v úsecích, kde bude vedena na terénu.
Z hlediska nivelety komunikace budou jako významný zásah do krajiny působit zejména ty úseky,
kde bude rozdíl nivelety trasy a terénu největší. Už tak široké silniční těleso bude totiž rozšířeno o
svahy náspů. Nepříznivým zviditelněním stavby v krajině a tedy i zásahem do krajinného rázu jsou
také mimoúrovňové křižovatky a mimoúrovňová křížení se stávajícími komunikacemi.
Při začleňování nových staveb do krajiny je vždy důležité dbát na to, aby nebyl zásadním
způsobem narušen krajinný ráz. Základním požadavkem je, aby v rámci dalších stupňů projektové
přípravy bylo při návrhu mostních objektů zohledněno nejen technické hledisko, ale i hlediska jejich
začlenění do krajiny.
Ve svazích náspů a zářezů doporučujeme trvalé vegetační formace pouze v těchto svazích, a
nikoliv v prostoru mimo ně. V případě rozšíření mimo tyto svahy dojde ke zviditelnění stopy
komunikace v krajině. Na svazích náspů doporučujeme způsob výsadby i druhové složení v co
možná nejvíce diferenciované podobě, tak aby se opět narušil liniový „dojem“.
V úsecích bez výrazných náspů či zářezů doporučujeme měnit šířku doprovodné vegetace (v
rozmezí 4 až 10 m, není důležitá šíře, ale zápoj vegetace, který pohledově odcloní provoz na
komunikaci).
U překonávaných vodních toků zachovat co nejvíce dřevinné břehové a doprovodné porosty, u
toků bez dřevin v těchto porostech, tyto porosty vytvořit. Stejná zásada platí i u dalších trvalých
vegetačních formací liniového charakteru (např. meze, doprovodná vegetace silnic a polních cest).
Jedná-li se o nadjezd komunikace nad dálnicí, který je v místech blízkých přemostění veden ve
výrazných náspech, je důležité nezvýrazňovat tento nový antropogenní tvar vysokou vegetací, ale
v nejvyšších polohách náspu preferovat spíše keře či bylinná společenstva. Stejná zásada platí i
pro doprovodnou zeleň při mimoúrovňových křižovatkách.
Stavba silnice I/46 v posuzovaném úseku se odehrává ve zcela pozměněné krajině, která však
s ohledem na historické a památkově chráněné objekty vyžaduje zvýšenou ochranu krajinného
rázu. Za předpokladu realizace vhodných opatření směřujících k začlenění stavby do krajiny lze
předpokládat, že ovlivnění krajinného rázu nebude zásadní a bude omezeno na lokální měřítko
dotčeného území.
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D.1.8. Vlivy na hlukovou situaci, vlivy v důsledku záření
Vliv na hlukovou situaci
Limitní hodnotu hluku stanovuje od 1.4.2004 Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nejvyšší přípustná hodnota hluku v „chráněném venkovním prostoru“ a v „chráněném venkovním
prostoru staveb“ se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. Pro hluk z dopravy
na veřejných komunikacích se stanovuje pro celou denní dobu (600 – 2200 h) a celou noční dobu
(2200 – 600 h). Limitní hodnota se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí
dle přílohy č. 6 výše citovaného nařízení vlády.
Při výstavbě nové komunikace I/46 budou platit v „chráněném venkovním prostoru“ a v
„chráněném venkovním prostoru staveb“ následující limity:
LAeq,T = 50 + 10* = 60 dB/den**
*

korekce pro údobí provádění staveb

**

zkrácená denní doba 7 – 21 h

Po zprovoznění navržené nové silnice I/46 budou platit v „chráněném venkovním prostoru“ a v
„chráněném venkovním prostoru staveb“ následující limity:
LAeq,T = 50 + 10* = 60 dB/den
LAeq,T = 50 + 10* – 10** = 50 dB/noc
*

korekce pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací

**

korekce pro noční dobu (22 – 6 h)

Posouzení vlivů hluku je předmětem hlukové studie, která je v plném znění součástí oznámení
v příloze č. F.11. V následujícím textu uvádíme rekapitulaci výsledků akustických výpočtů.
Etapa provozu stavby
Úsek km 6,1 – 6,7
Šetřený úsek: od ulice Lipenské po cca střed areálu Mrazíren.
Chráněný venkovní prostor staveb: obytná zóna ulic Hellerova, Chelčického, Příčná, Řezníčkova,
Šmerdova, Purkyňova, Lermontova, U lávky.
Při realizaci navržených protihlukových opatření (viz kapitola D.4.8.) budou u nejbližší obytné
zástavby hlukové imise v denní i noční době pod úrovní limitu.
Nejvyšší hodnoty hlukové zátěže jsou v tomto území stanoveny na úrovni:
LAeq = 58,3 dB (den)
LAeq = 46,0 dB (noc)
Úsek km 6,8 – 7,2
Šetřený úsek: Okolí mostu přes řeku Bystřici, jejíž levý břeh tvoří parcely soukromých zahrad.
Obytná zástavba je až cca 300 m západně od mostu.
Výpočty prokazují, že denní ani noční limitní hodnota nebude v zóně zahrad dosažena.
U nejbližšího chráněného objektu jsou hodnoty hlukové zýtěže stanoveny na úrovni:
LAeq = 49,8 dB (den)
LAeq = 41,0 dB (noc)
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Úsek km 8,6 – 9,3
Šetřený úsek: Silnice I/46 je vedena v blízkosti městské části Chválkovice, a to kolem hřbitova.
Nejbližší chráněná stavba požívající výhod ochrany před hlukem je Domov důchodců ve
vzdálenosti cca 210 m od podélné osy I/46.
Výpočty prokazují, že denní ani noční limitní hodnota nebude v chráněné zóně dosažena.
U nejbližšího chráněného objektu (domov důchodců) jsou hodnoty hlukové zátěže stanoveny na
úrovni:
LAeq = 48,5 dB (den)
LAeq = 41,1 dB (noc)
Úsek km 9,8 – 10,5
Šetřený úsek: Silnice I/46 je vedena ve vzdálenosti cca 280 m od nejbližší stávající obytné
zástavby městské části Týneček, tvořené vesměs dvoupodlažními rodinnými domky.
Výpočty prokazují, že denní ani noční limitní hodnota nebude v chráněné zóně dosažena.
U nejbližšího chráněného objektu (k trase posuzované komunikace) jsou hodnoty hlukové zátěže
stanoveny na úrovni:
LAeq = 45,6 dB (den)
LAeq = 36,6 dB (noc)
Výpočty dosahu hlukových imisí automobilové dopravy z nové silnice I/46 v úseku od Lipenské
ulice až po místní část Týneček prokázaly, že protihluková opatření bude nutné realizovat v úseku
od ulice Lipenské v délce cca 400 m. Účelem opatření bude ochrana obytného území, tvořeného
hlavně ulicemi Hellereova, Chelčického a Příčná.
Výpočty prokazují, že účinnou ochranu zajistí protihluková stěna podél západní krajnice I/46 (vlevo
ve směru staničení), vysoká 3,0 m nad úroveň vozovky, o plošné hmotnosti min. 40 kg/m2, bez
spár a netěsností. Západní strana této stěny by měla mít zvukpohltivý povrch s dominantní
účinností v okolí kmitočtu 500 Hz. Zvukpohltivý povrch by měl eliminovat odraz zvukových vln od
rampy k obytné zástavbě. Rampa od km cca 6,6 až po ulici Lipenskou by měla mít též
protihlukovou stěnu podél západní krajnice, a to alespoň 2,5 m vysokou o plošné hmotnosti min.
20 kg/m2 bez spár a netěsností. Tato protihluková stěna nemusí mít žádnou stranu zvukpohltivou.
Provedené výpočty prokazují, že nová trasa komunikace I/46 je z akustického hlediska reálná. Při
zajištění dílčích protihlukových opatření v části Hodolan, v blízkosti ulice Lipenské, je reálný
předpoklad, že liniový zdroj hluku dopravy nezpůsobí překročení limitů hluku v chráněném
venkovním prostoru ani v chráněném venkovním prostoru staveb.
Období výstavby
Orientačně lze konstatovat, že nejhlučnější fáze výstavby, tj. zemní práce, mohou způsobovat
hlukovou imisi LAeq,T = 60 dB do cca 80 m od místa zdrojů.
Vlivy v důsledku záření
Noční osvětlení komunikace bude zdrojem světelných emisí. S ohledem na lokalizaci areálu na
okraji velké sídelní jednotky bude dopad dalšího zdroje osvětlení na pozadí stávajícího stavu pro
širší okolí málo významný.
Důsledkem realizace záměru nebudou emise elektromagnetického nebo jaderného záření.
D.1.9. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravní infrastrukturu
Realizací posuzované komunikace dojde k převzetí části dopravních intenzit z ostatní komunikační
sítě. Tento efekt se projeví nejvýrazněji na ulicích Hodolanské, Divišově a Pavlovické (stávající
silnice I/46), a to vyloučením zbytné (tj. zejména tranzitní) dopravy. To se bezprostředně projeví
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snížením dopravních intenzit na stávající komunikační síti. Na ulici Divišově jde o pokles z
dnešních cca 10 000 vozidel za 24 hodin (rok 2000) na cca 5000 vozidel za 24 hodin (rok 2020).
Je přitom nutno si uvědomit, že dopravní efekt nepředstavuje pouze prostý rozdíl uvedených
hodnot, ale vzhledem k růstu pozaďové dopravy bude ještě podstatně vyšší.
Uvedený dopravní efekt je pozitivní a při splnění podmínek ochrany životního prostředí v okolí
posuzované komunikace (viz příslušné části tohoto oznámení) je i žádoucí.
Vlivy na jinou infrastrukturu
V rámci výstavby budou provedeny nezbytné přeložky dotčených inženýrských sítí. Bude
zachována funkce jednotlivých sítí, způsob technického řešení přeložek bude projednán a
odsouhlasen s jejich vlastníky a správci.
Přeložky infrastrukturních sítí budou provedeny pouze za účelem zachování jejich funkčnosti,
nedojde k omezení místní infrastruktury (s výjimkou dočasných krátkodobých výluk) ani k jejímu
rozvoji.
D.1.10. Vlivy na památky a tradice
Ovlivnění kulturní památky „Poutní alej mezi Svatým Kopečkem a Klášterním Hradiskem“ lze při
realizaci kompenzačních opatření považovat na akceptovatelné. Silnice III. třídy č. 4432
z Chválkovic ve směru na Svatý Kopeček, kterou je tato alej vedena bude přeložena na východní
stranu silnice I/46 se zaústěním do ulice Železniční. Nové křížení je navrženo lávkou s vyloučením
automobilové dopravy. Navržené řešení umožní zásadní zklidnění komunikace v průchodu
Chválkovicemi a může přispět k oživení a potřebnému využití této části aleje.
Průchod územím ochranného památkového pásma kolem kulturních památek areálu chrámu
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera
Hradisko nevyvolá narušení či poškození těchto památek. Za podmínky realizace vhodných
opatření k začlenění stavby do krajiny bude i ovlivnění charakteru území z hlediska památkové
péče akceptovatelné.
S ohledem na charakter zájmového území nelze vyloučit narušení archeologických památek. V
takovém případě je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou a zajistit prostřednictvím
oprávněných organizací záchranný archeologický průzkum.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
D.2.1. Rozsah vlivů na zasažené území
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti. Systém hodnocení vychází z metodických podmínek
uvedených v kapitole D.1.
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Komplexní charakteristika vlivů záměrů na životní prostředí
Vlivy

Velikost
vlivu

Přijaté riziko

Poznámka

vlivy na obyvatelstvo

4

podprůměrné

nelze očekávat přímé ohrožení zdraví

vlivy na ovzduší a klima

4

podprůměrné

nebudou překročeny limitní ukazatele,
dojde ke snížení vlivu v zástavbě

vlivy na hlukovou situaci

4

podprůměrné

při realizaci doporučených opatření

vlivy na povrchové a podzemní vody

4

podprůměrné

nedojde k výraznému ovlivnění
povrchových. i podzemních vod

vlivy na půdu

4

průměrné

dojde k záboru zemědělské půdy

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

4

podprůměrné

bez významného ovlivnění

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

4

podprůměrné

bez významného vlivu, pouze dílčí
zásah do liniových prvků

vlivy na krajinný ráz

4

podprůměrné

za podmínky realizace vhodných
opatření bez významného ovlivnění

vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

4

podprůměrné

za podmínky realizace vhodných
opatření bez významného ovlivnění

vliv na dopravu

5

nulové

navrhovaný záměr má pozitivní vliv

vliv na rozvoj infrastruktury

5

nulové

navrhovaný záměr má pozitivní vliv

vliv na rekreační kvalitu území

4

podprůměrné

pouze lokální ovlivnění

Celkově v případě realizace záměru převažují přínosy rekonstrukce nad její nerealizací v případě
nulové varianty. Předpokládá se celkové snížení negativních vlivů stávající dopravy na obyvatele
dotčených sídel. Pozitivní vlivy zahrnují vyloučení zbytné dopravy z centra města, zrychlení spojení
v regionálním i nadregionálním měřítku, navazující sociálně – ekonomické vlivy.
Záměr nebude představovat nadlimitní ovlivnění obyvatel, naopak přispěje ke zmírnění stávajících
negativních vlivů.
D.2.2. Zdraví obyvatelstva sociální a ekonomické vlivy
Lze předpokládat, že významnější vlivy výstavby a provozu komunikace budou omezeny na okolí
trasy v rozsahu do max. 50 – 100 m. V žádném z prověřovaných objektů by neměly být
překračovány limitní hodnoty znečištění ovzduší a hluku.
Vlivy na zdraví obyvatelstva jsou předběžně hodnoceny jako málo významné a lokální.
Rozsah sociálních a ekonomických dopadů je místní, charakter vlivů realizace záměru je mírně
pozitivní.
D.2.3. Ovzduší
Z hlediska vlivů na ovzduší lze záměr považovat za přijatelný bez významnějších negativních
důsledků na kvalitu ovzduší. Realizací záměru nedojde k překračování imisních limitů v ovzduší
v blízkém ani vzdálenějším okolí stavby. Vlivem záměru dojde k přesunu dopravy z historické na
novou trasu a tím i zdrojů znečišťování ovzduší. Celkově dojde k mírnému nárůstu imisních
koncentrací, pozitivní je pokles v zastavěných částech obcí.
Celkově jsou vlivy na ovzduší hodnoceny jako málo významné a lokální.
D.2.4. Voda
Místně významné vlivy na hydrologické podmínky jsou očekávány v souvislosti s vypouštěním
srážkových vod zachycených na povrchu komunikace do toku Adamovky a Bystřice. Vlivy
v důsledku navýšení vodnosti toků lze charakterizovat jako lokální a málo významné.
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Jako lokální a významné jsou hodnoceny vlivy spojené s přeložením stávajícího toku Adamovky.
Přeložka je zahájena v místě již regulovaného koryta, zhruba 500 m od místa, kde je tok prakticky
ukončen převedením do kanalizačního systému Chválkovic. Přeložkou dojde k významnému
odlehčení kanalizační stoky; vlivy přeložky Adamovky jsou z tohoto důvodu celkově hodnoceny
jako pozitivní.
Vlivy v důsledku ovlivnění kvality povrchových vod jsou lokální, negativního charakteru. Riziko pro
kvalitu vody v povrchových tocích v důsledku úniku závadných látek během provozu lze hodnotit
jako nízké s tím, že se jedná o přenesení současného rizika v původní trase do nového dopravního
koridoru při celkovém zvýšení bezpečnosti přepravy.
Dopady záměru na hydrogeologický režim jsou hodnoceny jako nulové.
Významné vlivy na kvalitu podzemních vod nejsou očekávány.
D.2.5. Půda, geologické poměry a přírodní zdroje
Realizací stavby bude dotčen zemědělský půdní fond nutnými zábory, negativní vlivy na kvalitu
půdy nejsou očekávány.
Výše uvedené vlivy na geologické a hydrogeologické podmínky, spočívající v narušení stávajícího
charakteru terénu případně změně skladby vrstevního sledu, lze hodnotit jako lokální, bez
významných negativních dopadů.
Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné přírodní zdroje.
D.2.6. Živé složky přírody
Zasažené území je součástí zóny určené pro urbanizaci, čemuž odpovídá i význam zasažených
ekosystémů. Nedojde k vyhubení žádného rostlinného nebo živočišného druhu a to ani v lokálním
měřítku. Možnost migrace vyskytujících se druhů živočichů (ptáků a hmyzu) do refugií v okolí
zůstane zachována; nebudou přerušeny migrační trasy obojživelníků.
Stavbou dotčené významné krajinné prvky a prvky systému ekologické stability budou překonány
mostními objekty bez podstatných či plošných zásahů do těchto prvků.
Vlivy na živé složky přírody lze hodnotit jako málo významné a lokální.
D.2.7. Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinný ráz a na estetické hodnoty území ve významnějším rozsahu nejsou očekávány.
V území dojde k rozšíření zastavěných a zpevněných ploch v území určeném pro tento typ
výstavby.
D.2.8. Hluková situace a záření
Vlivy hluku jsou omezeny na okolí vlastní komunikace. Na základě provedených výpočtů lze
konstatovat, že limity hlukové zátěže budou splněny v celém zájmovém území u všech chráněných
objektů. Pro zajištění dodržování limitů hlukové zátěže jsou navržena protihluková opatření.
Celkově jsou vlivy hluku hodnoceny jako přijatelné bez významných negativních důsledků.
U zástavby podél stávajících silnice I/46 je očekáváno významné snížení hlukového zatížení a tím
zklidnění vnitřního prostoru sídel.
Vlivy v důsledku jiného druhu záření nejsou očekávány.
D.2.9. Doprava
Stavba je dopravního charakteru a jako taková způsobí přerozdělení dopravy na existující silniční
síti. Tento efekt se projeví nejvýrazněji na stávající silnici I/46.
Celkové vlivy na dopravu jsou hodnoceny jako významné pozitivního charakteru.
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D.2.10. Kulturní a historické památky, tradice
Vlivy na kulturní a historické památky hodnoceny jako přijatelné a bez zásadního ovlivnění
současných ochranných podmínek.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu
přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny.
Silnice I/46 není součástí evropské páteřní komunikační sítě TEN ani doplňkové sítě TINA. Silnice
není mezinárodně významnou komunikací.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů
D.4.1. Územně plánovací opatření
► Zohlednit záměr včetně souvisejících staveb a návazností ve zpracovávaných územně
plánovacích dokumentacích.
D.4.2. Zdraví obyvatelstva
► Projekt organizace výstavby zpracovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým
prodlevám a výstavba probíhala plynule. Tímto postupem bude zajištěno minimální ovlivnění
obytné zástavby v okolí prašným aerosolem, exhalacemi a hlukem ze stavebních mechanismů
i dopravní techniky.
► Respektování opatření pro ochranu ovzduší a před nadměrným hlukem zaručuje i omezení
negativních důsledků na obyvatele blízkého okolí staveniště.
D.4.3. Ovzduší
► Opatření k ochraně ovzduší se týkají zejména etapy výstavby komunikace:
- při provádění zemních prací je nutné zamezit vzniku sekundární prašnosti při pojezdu
vozidel;
- při přepravě sypkých materiálů používat plachty k zakrytí nákladu;
- v době výstavby provádět údržbu příjezdových komunikací; v letním a podzimním období
věnovat pozornost omezení prašnosti formou čištění a případně kropení komunikace.
D.4.4. Voda
Pro fázi přípravy
► Provést podrobný hydrologický a hydrogeologický průzkum v trase komunikace se zaměřením
na ochranu povrchových a podzemních vod v oblasti. Výsledky průzkumu zohlednit při
zpracování podrobného technického řešení stavby.
► Na základě výsledků podrobného hydrologického průzkumu navrhnout a s příslušným
vodohospodářským úřadem projednat technické řešení nakládání s dešťovými vodami z
komunikace, včetně řešení havarijních situací s únikem látek nebezpečných vodám, jehož
obsahem bude především:
- návrh vodohospodářského řešení stavby v jednotlivých povodích (lapoly, usazovací a
retenční nádrže, a pod.);
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- návrh konstrukce všech vodohospodářských objektů stavby (odvodňovací příkopy,
kanalizace, drenáže);
- volba vhodných recipientů.
Navržené řešení musí zajistit bezpečné odvádění dešťových vod, které neohrozí koryta
recipientů, minimalizuje odtok z povodí a zatížení recipientů.
Součástí návrhu nakládání s dešťovými vodami bude:
- stanovení předpokládaného ovlivnění ukazatelů znečištění vod v dotčených vodních tocích
podle požadavků příslušného vodohospodářského úřadu;
- doložení hydrotechnických výpočtů ovlivnění průtoků dotčených vodních toků a kapacity
retenčních nádrží.
Pro fázi výstavby
► Při provádění zemních prací a při práci v oblasti vodních toků věnovat pozornost zamezení
úniků nebezpečných látek. Tento požadavek zohlednit již při výběru dodavatele prací s tím, že
je vhodné preferovat používání biologicky rozložitelných látek jako provozní medium
používaných mechanismů.
► Řešení ploch zařízení stavenišť musí respektovat požadavek ochrany povrchových i
podzemních vod. V prostoru staveniště:
- nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy;
- nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla);
- bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků (ROPEX, VAPEX) pro
případnou likvidaci úniků ropných látek.
► Veškerá manipulace s odpadními vodami a nebezpečnými látkami musí být řešena tak, aby
neohrozila kvalitu podzemních vody.
► Při nakládání s technologickými odpadními vodami např. z čištění strojních zařízení, nesmí
docházet k erozi půdy ani kontaminaci půdy nebo vod látkami obsaženými v těchto odpadních
vodách.
► Během výkopových prací, kdy může být odkryta hladina podzemní vody (v oblasti vodních
toků), doporučujeme provádět zpřísněné kontroly technického stavu stavebních strojů,
zaměřené na riziko úniků ropných látek z palivové, mazací a hydraulické soustavy.
D.4.5. Půda, geofaktory
Pro fázi přípravy
► Provést podrobný pedologický průzkum s kartografickým vymezením půdních charakteristik a
stanovením hloubky orniční a podorniční vrstvy. Na základě výsledků pedologického průzkumu
navrhnout a s příslušným úřadem ochrany ZPF projednat podmínky nakládání se skrývkou a
způsoby jejího využití.
► Technické řešení stavby bude obsahovat návrh protierozních opatření pro plochy zařízení
staveniště a vlastní stavby v období výstavby a pro svahy násypů tělesa komunikace.
Pro fázi výstavby
► Provést skrývku orniční vrstvy půdy podle výsledků zpracovaného pedologického průzkumu.
► Ornice a podorniční vrstva budou deponovány odděleně a ošetřeny ve smyslu vyhlášky č.
13/1994 Sb.
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D.4.6. Živé složky přírody
Pro fázi přípravy
► Zásahy do existujících přírodních prvků, funkčních prvků ÚSES a významných krajinných prvků
omezit vhodným postupem stavebních prací na co nejmenší možnou míru.
► Mostní objekty a průchody pod mini navrhnout s ohledem na možnosti migrace bioty
s migračními pásy a ochranným oplocením.
► Koryta vodních toků v místě mostů a průchodu komunikace zachovat v maximální míře
v původním charakteru a nezpevněná.
► Vypracovat a s příslušným úřadem ochrany přírody projednat plán vegetačních úprav a
výsadby zeleně v rámci výstavby komunikace. V plánu vegetačních úprav a výsadby zeleně:
-

zahrnout rekultivace ploch dotčených výstavbou komunikace (plochy ZS, dočasné
zábory, překládané komunikace a pod.);

-

navrhnout náhradní výsadby za rušené prvky rozptýlené zeleně (dřeviny rostoucí mimo
les);

-

navrhnout kompenzační opatření (např. výsadbu zeleně) za zábory vyvolané výstavbou
komunikace.

U výsadeb je nutné preferovat geograficky a stanovištně původní druhy s vyjímkou
bezprostředního okolí komunikace. Při výsadbě zčásti využívat již vzrostlé stromky, aby
ochranná zeleň mohla plnit některé důležité funkce již se zahájením provozu stavby.
► Při návrhu náhradní výsadby a kompenzačních opatření respektovat platnou územně
plánovací dokumentaci a postupovat v souladu s platnou legislativou v rámci požadavků
dotčených obcí.
► Při návrhu vegetačních úprav mimo těleso komunikace vycházet z doporučení příslušného
správního úřadu. Rozsah upřesnit podle požadavků dotčených obcí.
D.4.7. Krajina
► V rámci podrobného řešení mostních objektů zohlednit požadavky na estetické působení
těchto objektů v krajině a minimální zásah do krajinného rázu území.
D.4.8. Hluk
► V dalším stupni přípravy stavby provést po stabilizaci směrového a výškového řešení
komunikace podrobné kontrolní výpočty hlukové zátěže v oblastech s očekávaným
významným vlivem hluku z dopravy.
► Pro zajištění limitů hlukové zátěže jsou navržena opatření následujícího rozsahu:
Ø podél západního okraje rampy od odpojení z I/46 až po ul. Lipenskou, výška stěny 2,5 m
nad úroveň vozovky, hmotnost nad 20 kg/m2, povrch stěny odrazivý
Ø podél západního okraje I/46 v úseku od km 6,1 (přes celý most) až po km 6,44, výška stěny
3,0 m nad úroveň vozovky, plocha stěny přivrácená k centru města opatřena zvukpohltivým
povrchem eliminujícím odraz vln od rampy.
► Zdroje hluku při výstavbě umísťovat mimo obytnou zástavbu, omezovat jejich pohyb a účinně
omezovat šíření hluku mimo prostor staveniště.
D.4.9. Doprava
Z dopravního hlediska nejsou navrhována žádná opatření nad rámec platných předpisů.

Strana: 71

Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Silnice I/46 Olomouc - východní tangenta, 2. stavba

A.M. - Ekologické inženýrství

D.4.10. Kulturní a historické památky, tradice
► Po dohodě s příslušným příslušným úřadem státní správy a dotčenými obcemi navrhnout
opatření k ochraně kulturní památky „Poutní alej mezi Svatým Kopečkem a Klášterním
Hradiskem“.
► V etapě výstavby zajistit odborný archeologický dohled, v případě pozitivního nálezu provést
záchranný archeologický průzkum.
D.4.11. Organizace výstavby a ostatní opatření
► Vypracovat a s příslušnými úřady státní správy a dotčenými obcemi projednat plán organizace
výstavby. V návrhu zohlednit následující požadavky:
- staveništní nákladní dopravu vést pokud možno mimo stávající zastavěná území obcí;
- minimalizovat zatěžování okolní silniční sítě v okolí staveniště;
- vyloučit pojíždění nákladních automobilů a ostatní stavební techniky ve volné krajině.
► V časovém plánu stanovit harmonogram jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních
mechanismů a využívání přepravních tras. Plán bude závazným podkladem pro dodavatele
stavby při její realizaci.
► Komunikace navržené pro využití staveništní dopravou posoudit z hlediska potřebných
parametrů. V případě nutnosti navrhnout a po dohodě s dotčenými obcemi a správci
komunikací provést nezbytná opatření k zajištění únosnosti využívaných komunikací včetně
mostních objektů.
► Provoz zařízení staveniště realizovat v souladu s platnými předpisy v oblasti životního prostředí
(nakládání s odpadními vodami a odpady, ochrana podzemních vod a horninového prostředí).
► Zpracovat a s příslušným úřadem státní správy projednat návrh preventivních opatření proti
úniku ropných látek na staveništi. Současně navrhnout rozsah a četnost kontrolních opatření
(kontrola stavebních mechanismů a plochy staveniště).
► Zpracovat a s příslušným úřadem státní správy projednat plán ochrany vzrostlých stromů v
okolí staveniště a přepravních tras před poškozením těžkou mechanizací. V plánu určit, které
stromy budou chráněny dřevěným bedněním.
► Stanovit rozsah nezbytného kácení. Kácení provádět mimo vegetační sezónu.
► Navrhnout a s příslušnými orgány státní správy projednat program monitorování jednotlivých
složek a faktorů životního prostředí v průběhu výstavby a po uvedení stavby do provozu.
► Před zahájením stavby a v jejím průběhu se zaměřit zejména na sledování:
- kvality povrchových vod v dotčených tocích;
- hladiny a kvality podzemních vod v okolí navržené komunikace.
► Po uvedení stavby do provozu provést jednorázové kontrolní měření úrovně hluku u nejbližší
zástavby a provádět sledování:
- kvality srážkových vod odváděných z komunikace;
- kvality a vývoje vegetačních úprav.
► Aktualizovat plán havarijních opatření v uceleném úseku silnice I/46 pro případ havárie vozidla
přepravujícího nebezpečné látky a únik těchto látek mimo vozidlo.
► Součástí stavby bude technická a biologická rekultivace nepotřebných úseků stávajících
komunikací a ploch dočasných záborů.
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► Součástí stavby bude zajištění dopravní přístupnosti pozemků dotčených výstavbou
komunikace. Konkrétní řešení doporučujeme projednat s majiteli dotčených pozemků.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory prostředí je založeno na odborném odhadu
vycházejícím z předpokladů uvedených v oznámení, charakteru zájmového území a dostupných
odborných informací.
Podkladem pro zpracování oznámení byly projektové podklady, archivní průzkumy a legislativní
zdroje.
Oznámení byly zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány v jednotlivých
částech nebo odborných přílohách. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších stupních
projektové dokumentace běžným postupem.
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by bránily
formulování konečného závěru. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně
ovlivnit závěry hodnocení, nebyly identifikovány.
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E.
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
(údaje podle kapitol B, C, D, F a G v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru)

E.1. Popis variant řešení stavby
E.1.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě lokalizace, t.j. směrového řešení komunikace, jak je
uvedeno v oznámení. Řešení záměru vychází z možností zájmového území a bylo prověřováno
předchozími studiemi.
Volba řešení stavby vyplývá z platných územně plánovacích podkladů a dokumentací. Umístění
stavby je plně v souladu s územně plánovací dokumentací.
Záměr nebyl řešen v jiných lokalizačních variantách.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska dlouhodobých rozvojových plánů v
území.
E.1.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Většina technických parametrů a řešení stavby je předpokládána v jedné variantě, což
neumožňuje variantní řešení ani z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí. V případech, kdy
není konkrétní specifikace technického řešení známa, je v dokumentaci předpokládáno využití
takových zařízení nebo takových opatření, která zajistí dodržení hygienických limitů, limitů
znečištění jednotlivých složek prostředí, případně minimalizaci negativních výstupů. Tyto
předpoklady vycházejí ze znalosti problematiky a zkušeností z provozu obdobných staveb.
Z uvedených důvodů nejsou zvažovány ani prověřovány žádné další varianty technického řešení
stavby.

E.2. Porovnání variant
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá zachování současného stavu silniční sítě v řešeném zájmovém
území. Možné jsou pouze některé bodové či liniové úpravy nevyhovujících míst či průběhu a
úprava povrchu.
Nulová varianta je charakterizována neplněním požadovaných dopravních funkcí. Z dopravního
hlediska je tedy možno tuto variantu označit za jednoznačně nevhodnou. K omezování dopravy na
historických komunikacích je možno přistoupit až po vytvoření základní komunikační sítě, která je
schopna převzít dopravní zátěže a zároveň chránit v odpovídající míře své okolí před negativními
vlivy dopravy. Teprve poté, po vytvoření vhodných alternativních tras, je možno cíleně omezovat
vjezd zbytné dopravy do území hodného ochrany (např. obytných území a center měst). Nulová
varianta, ať již v kterémkoliv detailním řešení, vynechává etapu vytvoření dostatečně kapacitní
základní komunikační sítě a tím se míjí se zadáním. Důsledky tohoto řešení mohou být jen
kontraproduktivní, ať už v oblasti dopravní nebo v oblasti ochrany životního prostředí.
V následující tabulce je uvedeno porovnání aktivní a nulové varianty na základě informací
zjištěných při zpracování oznámení.
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Porovnání posuzovaných variant
Vlivy

Nulová varianta

Aktivní varianta
posuzovaný záměr

vlivy na obyvatelstvo

3

4

vlivy na ovzduší a klima

4

4

vlivy na hlukovou situaci

3

4

vlivy na povrchové a podzemní vody

4

4

vlivy na půdu

5

4

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

5

5

vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

5

4

vlivy na krajinný ráz

5

4

vlivy na hmotný majetek

5

5

vliv na kulturní a historické památky

5

4

vliv na dopravu

3

5

vliv na rozvoj infrastruktury

3

5

vliv na rekreační využití území

5

5

0 = nepřijatelné řešení, vysoké ohrožení; 5 = jednoznačně přijatelné, bezproblémové řešení

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. V zájmovém území převažuje zemědělské využití krajiny;
ochrana živých složek je soustředěna do plošně omezených prvků. Využití území pro umístění
záměru je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit
jako nízkou bez významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje
území.
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F.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Text oznámení doplňují grafické a odborné přílohy:
F.1. Situace širších vztahů – umístění záměru na podkladu silniční mapy 1:50 000
F.2. Umístění záměru – územně správní hranice 1:50 000
F.3. Přehledná situace stavby 1:10 000
F.4. Hydrologická situace
F.5. Geologická situace
F.6.1 Situace průzkumných vrtů
F.6.2. Popis průzkumných vrtů
F.7. Situace záměru na podkladu ortofotomapy zájmového území
F.8. Ochrana přírody a krajiny
F.9. Fotodokumentace
F.10.Rozptylová studie
F.11. Hluková studie
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G.
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
G.1. Informace o účelu oznámení
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem tohoto oznámení je
poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o
předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své
písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20-ti
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných
připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.2. Informace o prověřovaném záměru
Předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, je přeložka stávající silnice I/46 do nové polohy. Jde tedy o výstavbu nové silniční
komunikace pro motorová vozidla. Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do
KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), kde je uveden pod bodem č. 9.1:
Novostavby a rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m (záměry neuvedené v kategorii I).
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu:
délka řešeného úseku komunikace:

4 346 m

kategorie komunikace:

S 24,5/80 (km 6,260 – 7,365)
S 24,5/100 (km 7,365 – 10,606)

šířka zpevněné části koruny:

23,5 m (km 6,260 – 7,365)
20,5 m (km 7,365 – 10,606)

celková šířka komunikace:

27,5 m (km 6,260 – 7,365)
24,5 m (km 7,365 – 10,606)

Řešený úsek silnice I/46 je situován na území města Olomouce, v jeho severovýchodním sektoru.
Z hlediska územní správy je lokalizace následující:
kraj:

Olomoucký kraj

obec s rozšířenou působností:

Olomouc

obec:

Olomouc

k.ú. Hodolany
k.ú. Chválkovice
k.ú. Týneček

Tovéř

k.ú. Tovéř

Umístění záměru je patrné na obrázku č. 1.
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Obrázek č. 1: Situace širších vztahů (1:50 000)

Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je výstavba nové silniční komunikace pro motorová
vozidla. Zájmové území a jeho okolí je podle platných územně plánovacích podkladů určeno k
zástavbě odpovídající tomuto typu využití. Umístěním komunikace do území dochází k funkčnímu
naplnění prostoru dotčeného území, přímo v tomto prostoru se proto nepředpokládá jiné využití
území.
Navrhovaná stavba 4602 „Silnice I/46 Olomouc – východní tangenta, 2.stavba“ řeší druhou část
východní tangenty silnice I/46 od MÚK Lipenská (řešené v 1.stavbě východní tangenty) po km
10,606 s provizorním napojením na stávající silnici I/46 ve směru na Šternberk a Týneček. Začátek
úpravy navazuje na první část východní tangenty „Silnice I/46 - východní tangenta 1. část (R35Lipenská)“ řešeném v samostatné stavbě 4601. Konec úpravy bude následně navazovat na stavbu
4603 „Přeložka silnice I/46 Týneček-Šternberk“.
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Realizace posuzovaného úseku komunikace je součástí komunikačního tahu I/55-I/46 s
předpokládanou realizací navazujících úseků (viz další text). Výstavba posuzovaného úseku
komunikace nevyvolává bezprostřední nároky na realizaci úseků navazujících a tvoří ucelenou
etapu schopnou samostatného fungování. Přesto, pro dosažení požadovaného dopravního efektu
(tedy maximálního převzetí dopravních zátěží z historické komunikační sítě), je výstavba
navazujících úseků nezbytná.
Silnice I/46 (východní tangenta) je významnou součástí regionální silniční sítě. Stávající silniční
propojení mezi silnicemi I/55 a I/46 v oblasti východního okraje Olomouce je nevyhovující
z hlediska směrového vedení a zejména šířkového uspořádání ve vztahu k současnému
dopravnímu zatížení, což je z hlediska dopravního projevuje v narušení plynulosti silničního
dopravy.
Rozsah stavby 4602 a její vztah k navazujícím komunikačním stavbám je zřejmý z následujícího
obrázku.
Obrázek č. 2: Schema komunikační sítě

Stávající silnice I/46 vstupuje do Olomouce ze směru od Prostějova v místní části Slavonín jako
čtyřpruhová komunikace, je vedena po městském komunikačním okruhu, kde intenzita dopravy
dosahuje dle výsledků sčítání z r. 2000 hodnoty blížící se 50 000 vozidel/24 hodin. Z okruhu
odbočuje na dvoupruhovou komunikaci s kolejovou městskou hromadnou dopravou. Silnice I/46
opouští město ve směru na Šternberk v části Chválkovice.
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Automobilový provoz na stávajících komunikacích vedených přes město vyvolává z hlediska
působení na okolní prostředí řadu negativních důsledků, umocňovaných absencí základních
opatření k ochraně zdraví a životního prostředí. Současně je dopravou na těchto komunikacích
silně ohrožena bezpečnost chodců a cyklistů.
Trasa přeložky silnice I/46 (východní tangenta) je zahrnuta do plánu výstavby dálniční a silniční
sítě a je rovněž zahrnuta v závazných částech územního plánu velkého územního celku
olomoucké aglomerace a územního plánu sídelního útvaru Olomouc jako veřejně prospěšná
stavba včetně umístění křižovatek a návaznosti na ostatní silniční síť.
Příprava území pro celý tah včetně posuzovaného úseku trvá řadu let a je koordinována
s dotčenými správními úřady a samosprávnými územními celky (krajem i obcemi). Proto je trasa
v současné době již prakticky stabilizována v poloze, která vyplynula z této přípravy a záměr je
navrhován v jedné aktivní variantě směrového a výškového řešení.
Umístění záměru nevyvolává zásadní střety zájmů z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými
dopady provozu, z hlediska ochrany životního prostředí ani z hlediska územního plánování
(umístění je v souladu s územně plánovacími podklady).
Základní údaje o stavbě
Stavba řeší výstavbu prioritní regionální komunikace silnice I/46 - východní tangenta 2.část. Na
začátku úpravy navazuje stavba v km 6,260 na předcházející stavbu první části východní tangenty
„Silnice I/46 Olomouc - Východní tangenta 1.část (R35-Lipenská)“. Konec úpravy bude výhledově
navazovat na akci „Přeložka silnice I/46 Týneček - Šternberk“. Prozatímně bude konec úpravy
napojen na stávající silnici I/46 ve směru na Šternberk a ve směru na Týneček.
Stavba bude navazovat mimoúrovňovou křižovatkou SO 114 MÚK Severní spoj na stávající
silniční siť. Napojení na silniční síť bude provedeno výhledovou komunikací napojení severního
spoje.
První část úseku od MÚK Lipenská až po MÚK Severní spoj je navržena v kategorii MR 24,5/80
s přídatnými pruhy, druhá část úseku od MÚK Severní spoj po konec úpravy je navržena v
kategorii S 24,5/100.
Úpravy místních komunikací SO 138 místní komunikace v km 7,956 (ul.Železniční) a SO 143
Místní komunikace v km 6,650 (u Mrazíren) jsou navrženy v kategorii MS 9/50.
SO 124 Přeložka silnice sil. III/4432 je navržena v kategorii S 7,5/50.
SO 140 Přeložka účelové komunikace v km 7,960-8,560 vlevo je navržena v kategorii polních cest
P6/40. SO 144 Přeložky účelových komunikací v km 6,650-6,790 a 7,650 vpravo je navržena
v kategorii polních cest P6/40 v úseku 6,650-6,790 a v km 7,650 v kategorii polních cest P4/30.
Na trase silnice je navrženo jedno mimoúrovňové křížení (Severní spoj – deltovitého tvaru).
Na trase silnice I/46 jsou navrženy tyto mosty:
SO 204 Most na I/46 přes Bystřici a MK [v km 6,977]
SO 205 Most na I/46 přes Severní spoj [v km 7,472]
SO 206 Most na I/46 přes trať ČD a vlečky [v km 7,731]
SO 207 Most na I/46 přes sil. III/4432 (ul. Železniční) [v km 7,956]
SO 209 Most na I/46 přes MK [v km 6,650]
SO 210 Most na I/46 přes biokoridor [v km 9,799]
SO 232 Lávka nad sil. I/46 [v km 9,116]
Konstrukčně-architektonické řešení vychází z funkčního tvaru komunikační stavby. Snahou je
dosažení co nejmenšího působení stavby v krajině, aby ráz dotčeného území by co nejméně
stavbou ovlivněn.
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G.3. Informace o vlivech na okolní prostředí
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo, ovzduší, povrchové a podzemní
vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a
faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto
oznámení.
Jako možné zdroje negativního ovlivnění zdraví obyvatelstva jsou uvažovány:
-

znečištění ovzduší,
hluková zátěž.

Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže lze hodnotit jako
málo významné.
Realizace navrhované přeložky silnice I/46 zásadním způsobem nezmění celkovou imisní zátěž
hodnoceného území. Vymístění tranzitní dopravy mimo intravilán města přinese především pokles
imisní zátěže v okolí původní trasy a pochopitelně také nárůst imisní zátěže v blízkosti nové trasy.
Příspěvky ke stávající imisní zátěži vyvolané provozem po této přeložce dosahují hodnot hluboko
pod příslušnými imisními limity pro maximální hodinové koncentrace i průměrné roční koncentrace.
Celková imisní zátěž zájmového území při zahrnutí vlivu všech ostatních okolních zdrojů
znečišťování ovzduší (včetně dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisních
limitů. Vlivy na kvalitu ovzduší lze považovat za nízké a málo významné.
Modelové výpočty hluku prokazují, že při realizaci doporučených protihlukových opatření bude
hluková zátěž na většině dotčeného území hluboko pod platnými limity (60 dB – den, 50 dB – noc).
V žádném místě by nemělo docházet k překračování limitní akustické zátěže.
Vlivy na veřejné zdraví v důsledku realizace záměru jsou hodnoceny jako minimální a prakticky
jako zanedbatelné.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nulové.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Významné vlivy na povrchové vody nejsou předpokládány, stavba bude produkovat pouze
srážkové vody zachycené na povrchu komunikace.
Z hlediska charakteru odvodnění území dojde dále v důsledku vybudování násypů tělesa
komunikace dojde k částečné změně konfigurace terénu, což způsobí lokální změnu odtokových
poměrů v blízkosti komunikace. V důsledku vybudování náspů dojde k rovněž lokálním změnám
rozsahu povodí drobných toků v rámci dílčích povodí.
Uváděné vlivy lze hodnotit jako lokální bez významných negativních či pozitivních dopadů na
odtokové poměry zájmového území.
Jako lokální a významné jsou hodnoceny vlivy spojené s přeložením stávajícího toku Adamovky.
Přeložka je zahájena v místě již regulovaného koryta, zhruba 500 m od místa, kde je tok prakticky
ukončen převedením do kanalizačního systému Chválkovic. Přeložkou dojde k významnému
odlehčení kanalizační stoky; vlivy přeložky Adamovky jsou z tohoto důvodu celkově hodnoceny
jako pozitivní.
Podzemní vody nebudou prakticky ovlivněny. Komunikace je v celém úseku vedena nad terénem a
nevyžaduje hloubení zářezů. Prověřovaný záměr nepředstavuje ani významnější riziko ohrožení
podzemních vod v důsledku mimořádné situace.
Realizací stavby bude dotčen zemědělský půdní fond nutnými zábory, negativní vlivy na kvalitu
půdy nejsou očekávány. Zásah do ploch určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
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Vlivy na geologické poměry v důsledku úprav staveniště, zakládání staveb a terénních úprav jsou
hodnoceny jako lokální, vázané výhradně na plochu výstavby. Vlivy lze hodnotit jako nevýznamné
bez negativních dopadů.
Nejsou očekávány vlivy na surovinové nebo jiné přírodní zdroje.
Záměr nezasahuje na plochy zvláště chráněných území ani na plochy prvků soustavy NATURA
2000. Vlivy na tyto prvky jsou tedy vyloučeny.
Vlivy na živé složky přírody lze hodnotit jako málo významné a lokální.
V trase komunikace nebyl zjištěn výskyt hodnotných rostlinných nebo živočišných společenstev.
Nedojde k vyhubení žádného rostlinného nebo živočišného druhu. Možnost migrace živočichů
zůstane zachována.
Ovlivnění funkce územního systému ekologické stability není předpokládáno. Vlivy na prvky
územního systému ekologické stability a významné krajinné prvky jsou hodnoceny jako málo
významné a lokální.
Vlivy na krajinu nebo estetické hodnoty území nejsou zásadní. Pro zajištění ochrany krajinného
rázu a charakteru krajiny s významnou památkovou ochranou je nutné navrhnout vhodná opatření
k začlenění stavby do území.
Vlivy hluku jsou omezeny na okolí vlastní komunikace. Pro zajištění splnění limitních hodnot
hlukové zátěže jsou navržena opatření následujícího rozsahu:
Ø podél západního okraje rampy od odpojení z I/46 až po ul. Lipenskou, výška stěny 2,5 m
nad úroveň vozovky, hmotnost nad 20 kg/m2, povrch stěny odrazivý
Ø podél západního okraje I/46 v úseku od km 6,1 (přes celý most) až po km 6,44, výška stěny
3,0 m nad úroveň vozovky, plocha stěny přivrácená k centru města opatřena zvukpohltivým
povrchem eliminujícím odraz vln od rampy.
Vlivy v důsledku jiného druhu záření nejsou očekávány.
Realizací stavby dojde k významnému zlepšení dopravně-bezpečnostní situace v původní trase
silnice I/46, a to jak pro tranzitující vozidla, tak pro obyvatele.
Dopravní vztahy nebudou dotčeny, stavba tedy nevyvolá zvýšení celkového počtu vozidel,
pohybujících se po komunikacích. Pro vozidla pohybující se po silnici I/46 však nabídne novou
dopravně atraktivní trasu, což bude mít za bezprostřední příčinný následek zásadní omezení
tranzitního provozu na stávajícím tahu silnice I/46 v její historické trase.
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na rekreační využití území. K ochraně dotčené kulturní
památky „Poutní alej mezi Svatým Kopečkem a Klášterním Hradiskem“ budou navržena vhodná
opatření. Ovlivnění této kulturní památky je hodnoceno jako akceptovatelné.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. V zájmovém území převažuje zemědělské využití krajiny;
ochrana živých složek je soustředěna do plošně omezených prvků. Využití území pro umístění
záměru je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit
jako nízkou bez významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje
území.
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Souhrnné hodnocení předpokládaných vlivů je shrnuto v následující tabulce.
Vlivy

Hodnocení významnosti

Veřejné zdraví

+1

Ovzduší

+1

Hluk

+1

Povrchové vody

+1/-1

Podzemní vody

0

Horninové prostředí

0

Půda

-2

Flóra a fauna

-1

Územní systém ekologické stability

-1

Památky

-1

+3 pozitivní vlivy velmi významné

-1 negativní vlivy málo významné

+ 1 pozitivní vlivy málo významné

-2 negativní vlivy významné

+2 pozitivní vlivy významné

-3 negativní vlivy velmi významné

0 bez vlivu
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H.
PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného úřadu z hlediska souladu záměru s územně plánovací dokumentací bude
doplněno ke zjišťovacímu řízení.

Datum zpracování oznámení:

30.listopadu 2004

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis zpracovatele oznámení:

……………………………………

Spolupráce:

Ing. Pavel CETL

emise, ovzduší

RNDr. Josef GLOS

ochrana přírody a krajiny

Ing. Boleslav JELÍNEK

ochrana přírody a krajiny

Mgr. Tomáš CHUDÁREK

voda, geofaktory

Ing. Petr MYNÁŘ

doprava

Milan TESAŘ

hluk
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F. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
F.1. Situace širších vztahů – umístění záměru na podkladu silniční mapy 1:50 000
F.2. Umístění záměru – územně správní hranice 1:50 000
F.3. Přehledná situace stavby 1:10 000
F.4. Hydrologická situace
F.5. Geologická situace
F.6.1 Situace průzkumných vrtů
F.6.2. Popis průzkumných vrtů
F.7. Situace záměru na podkladu ortofotomapy zájmového území
F.8. Ochrana přírody a krajiny
F.9. Fotodokumentace
F.10. Rozptylová studie
F.11. Hluková studie

