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Úvod
Posuzovaný záměr představuje výstavbu jihovýchodního obchvatu Otrokovic s cílem převést
tranzitní silniční dopravu mimo vlastní centrum obcí Napajedla a města Otrokovic a odstranit dopravně
riziková místa stávající silnice, zvláště na křižovatce před Otrokovicemi s odbočkou na Zlín.
Záměr „Silnice I/55 Otrokovice – JV obchvat“ byl již posouzen v procesu EIA dle zákona č.
244/1992 Sb. a dne 2.12.2002 bylo vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí č.j.
NM700/3149/5726/OPVŽP/570/2467/01,02/13-Gr.
Projektová dokumentace stavby „Silnice R55 stavba 5505, Otrokovice obchvat JV, aktualizace
DÚR“ (08/2004) řeší mj. změnu oproti původnímu projektu posouzenému v procesu EIA, která
spočívá v prodloužení hlavní trasy o 500 m (spojení stavby 5505 – JV obchvat Otrokovice a stavby
5506 – Napajedla – Babice).
Na základě vyjádření MŽP ke stavbě „Silnice R55 stavba 5505, Otrokovice obchvat JV,
aktualizace DÚR“, zn. 5897/OPVI/04 ze dne 11.10.2004 je nutno posoudit prodloužení trasy rychlostní
komunikace R55 v procesu EIA jako samostatný záměr.

Seznam zkratek :
BPEJ
BSK5
ČHMÚ
ČIŽP
ČOV
ČSN
DÚR
E.I.A.
EO
EVKP
CHKO
CHOPAV
CHSK
k.ú.
LSES
NL
NN
NPP
NPR
VN
OHS
OkÚ
KÚ
OP
PHO
PP
RŽP
STG
ÚP
ÚPD
ÚSES
VKP
ZPF
ZS
ŽP

- bonitovaná půdně ekologická jednotka
- biochemická spotřeba kyslíku
- Český hydrometeorologický ústav
- Česká inspekce životního prostředí
- čistírna odpadních vod
- česká státní norma
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- hodnocení vlivů na ŽP
- ekvivalentní obyvatel
- ekologicky významný krajinný prvek
- chráněná krajinná oblast
- chráněná oblast přirozené akumulace vod
- chemická spotřeba kyslíku
- katastrální území
- lokální systém ekologické stability
- nerozpuštěné látky
- nízké napětí
- národní přírodní památka
- národní přírodní rezervace
- vysoké napětí
- okresní hygienická stanice
- okresní úřad
- krajský úřad
- ochranné pásmo
- pásmo hygienické ochrany
- přírodní památka
- referát životního prostředí
- stupeň typu geobiocénu
- územní plán
- územně-plánovací dokumentace
- územní systém ekologické stability
- významný krajinný prvek
- zemědělský půdní fond
- zařízení staveniště
- životní prostředí
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Prohlášení
Posudek k dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2004 Sb.
je zpracován oprávněnou osobou s osvědčením č.j. 2167/326/OPV/93.

Prohlašuji, že nejsem zainteresován na posuzovaném záměru ani činnosti předkladatele
oznámení, investora nebo provozovatele posuzovaného záměru a že jsem se žádnou formou neúčastnil
zpracování dokumentace k posuzovanému záměru.

V Brně, dne 29.04.2005
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I. Základní údaje
1. Název záměru

Silnice R55 stavba 5505, Otrokovice obchvat JV,
aktualizace DÚR

2. Kapacita (rozsah) záměru
Kategorie komunikace:
Délka celého úseku dle aktualizace DÚR:
Délka úseku posouzeného dle zákona č. 244/1992 Sb.,
2.12.2002 vydáno souhlasné stanovisko MŽP,
Rozhodnutí o umístění stavby č.5/2004 vydáno
MěÚ Otrokovice, stavebním úřadem: 23.4.2004

R 24,5/100
3 140 m
2 640 m

Předmět posouzení v tomto procesu EIA :
prodloužení hlavní trasy o 500 m
(spojení stavby 5505 – JV obchvat Otrokovice a stavby 5506 – Napajedla – Babice)
Kapacita navrhované komunikace R 55 v kategorii R 24,5 činí dle ČSN 736101 tab. A5 a A10
při 40 % podílu pomalých vozidel v proudu 520 vozidel/hod.(12 480/24hod.) pro rychlost 100
km/hod. Tato hodnota se zvyšuje na 1500 vozidel/hod. (36 000/24hod.) pro rychlost 80
km/hod.

3. Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Zlínský
Napajedla
Napajedla

4. Oznamovatel

Silniční projekt s.r.o. Brno

5. IČ oznamovatele
DIČ

469 688 22
CZ 469 688 22

6. Sídlo oznamovatele

Bohunická 50, 619 00 Brno
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II. Posouzení dokumentace
II.1. Úplnost dokumentace
Úplnost dokumentace je v této kapitole posuzována z hlediska úplnosti obsahu dokumentace
dle požadavků uvedených v Příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a z hlediska splnění požadavků uvedených v písemném závěru
zjišťovacího řízení.
Předložená dokumentace EIA obsahuje samostatné části :
-

textovou část s přílohami :
-

vyjádření MŽP ke stavbě „Silnice R55 stavba 5505, Otrokovice obchvat JV,
aktualizace DÚR - příloha č. 1
vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace - příloha č. 2
širší vztahy v území jsou dokumentovány - příloha č. 3 a 4
podrobnější situace hodnoceného úseku - příloha č. 5
podélný profil komunikace - příloha č. 6
vzorové příčné řezy jsou uvedeny - příloha č. 7

-

Hluková studie

-

Rozptylová studie

-

Hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí z dopravy

Shrnutí hodnocení dokumentace zpracovatele posudku
Dokumentace odpovídá po formální stránce požadavkům přílohy č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je vzhledem k charakteru záměru, jeho
lokalizaci a s ohledem na vyžádané podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku
dostačující k možnosti posoudit vlivy předmětného záměru na životní prostředí a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. Rozsah a obsah dokumentace je vyvážený, podrobnosti
jsou soustředěny do příloh dokumentace.
Zvýšená pozornost byla věnována vlivům na veřejné zdraví ve vztahu k potenciálně
nepříznivým vlivům dopravy souvisejících s hlukem a znečištěním ovzduší (k dispozici je hluková
a rozptylová studie podle standardních metodik) a zhodnocení zdravotních rizik hluku a emisí z
dopravy.
Dokumentace se správně soustřeďuje na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným
záměrem a odpovídá po metodické stránce požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní
prostředí. Při hodnocení vlivů předmětného záměru na životní prostředí byly postiženy všechny
rozhodující aspekty související s výstavbou obchvatu.
Toto oznámení v rozsahu dokumentace považuji považuji za plně dostačující k posouzení
vlivu záměru výstavby JV obchvatu Otrokovic a pro příslušný orgán – Ministerstvo ŽP – poskytuje
možnost formulovat návrh stanoviska k ukončení posuzování podle zákona č.100/2001 Sb.
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II.2.

Napajedla

Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení

V rámci této kapitoly je posouzen obsah jednotlivých částí a oddílů dokumentace. Je posuzována
úplnost a správnost předkládaných údajů a zároveň úroveň jejich zpracování.

Část A

Údaje o oznamovateli

Jsou uvedeny následující údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ, sídlo, jméno, příjmení,
bydliště a telefon oprávněného zástupce.

Hodnocení zpracovatele posudku
Dokumentace obsahuje všechny potřebné údaje požadované zákonem.

Část B

Údaje o záměru

B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům uvedeným v zákoně.
Tato kapitola nejen představuje uvažované varianty stavů komunikací k porovnávání vlivů stavby,
ale zároveň podává zdůvodnění, proč je navrhovaná varianta pouze v jednom návrhu. Formálně patří
zhodnocení variant do samostatné kapitoly E. Porovnání variant. Protože dokumentace dále popisuje
právě pouze jednu navrhovanou variantu, je vhodné uvést to již na začátku dokumentace.
Důvodem potřeby záměru a jeho umístění je spojení stavby 5505 – JV obchvat Otrokovice a
stavby 5506 – Napajedla – Babice. Z tohoto důvodu je záměr navržen v jedné variantě.
Celá trasa rychlostní silnice R55 včetně MÚK Napajedla sever je v souladu s platným územním
plánem VÚC Zlínské aglomerace a s platným územním plánem města Napajedla z roku 2002.
Mimo identifikačních údajů týkajících se záměru a jeho zdůvodnění je uveden popis technického
a technologického řešení záměru, stručný popis jednotlivých stavebních objektů a název dotčeného
územně samosprávného celku, který je potenciálně zasažen předpokládanými vlivy záměru.
V oznámení je na str. 11 nesprávně označená silnice III/49724.

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Realizace záměru si vyžádá trvalý zábor 25,6728 ha zemědělské půdy, dočasný zábor 0,7200 ha
zemědělské půdy
Zábory nejsou v dokumentaci vyčleněny pro jednotlivé bonity půdy. Bonity jsou ale uvedeny
v mapové příloze č.3 dokumentace a je z ní je zřejmé, že se v místě prodloužení jedná o třídu ochrany
půdy III. a IV.
V této kapitole jsou dále vyčísleny návrhy skrývek ornice a podorničních vrstev a potřeba
kulturních zemin pro ohumusování zemního tělesa.
Z uvedených hodnot je zřejmé, že množství skrývek bude větší než potřeba při stavbě a proto
bude zbytek použit podle požadavku MěÚ Otrokovice, Napajedla a Plemenářských služeb a.s.
sestavených v Plánu vhodných lokalit pro rekultivace.

B.II.2. Voda
Během výstavby bude nutný odběr určitého množství vody k provozním účelům a pro sociální
účely pracovníků při stavbě. Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště a její objem bude
záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.
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Voda pro technologické účely na staveništi bude dovážena v cisternách. Voda pro hygienické
potřeby zaměstnanců bude odebírána z vodovodní sítě.
Ze zkušenosti s podobnými liniovými stavbami lze konstatovat, že zajištění vody pro výstavbu i
provoz nečiní žádné obtíže, celková potřeba bude relativně nízká a může být bez problémů pokryta ze
stávajících zdrojů
B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Materiál pro násypové těleso je možné získat ze skrývky cihelny Malenovice. Celkový nedostatek
násypového materiálu činí cca 214.430 m3. Celkový nedostatek štěrkopísku pro speciální práce činí cca
14.500 m3. Další materiály budou zajišťovány z místních zdrojů, přilehlých oblastních zdrojů a od
subdodavatelů stavební firmy, která bude stavbu realizovat.
K odběru elektrické energie na staveništi budou zřizovány přípojky vzdušného vedení NN
závěsnými kabely, vycházející ze stávající distribuční sítě VVN, doplněné transformátory v místech
odběru elektrické energie.
Pro provádění rekultivací bude maximálně využit materiál ze skrývek. Celková potřeba podornice
pro zpětné ohumusování silničního tělesa a ploch technické rekultivace činí 29 620 m3.
Při výstavbě a provozu silnic nejsou používány suroviny nebo materiály, které mohou způsobit
negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel. Výjimkou jsou pohonné hmoty a mazadla
v dopravních prostředcích jedoucích po silnici, případně ve stavebních mechanismech při výstavbě
silnice.Potřeba pohonných hmot pro stavební mechanismy a nákladní automobily zde není vyčíslena ani
zmíněna, což bych však považovala i v případě uvedení pouze za orientační. Množství spotřebovaných
pohonných hmot bude z hlediska celkové spotřeby v oblasti zanedbatelné.
Celkově je možné konstatovat, že údaje o surovinách a energiích potřebných pro výstavbu a
provoz posuzované stavby jsou pro potřeby vyhodnocení vlivů na životní prostředí dostatečné.

B.II.4. Nároky na dopravu a jinou infrastrukturu
Údaje o dopravě uvedené v následující tabulce vycházejí z celostátního sčítání ŘSD v r. 2000. Jsou
přepočteny pomocí koeficientů růstu dopravy stanovených ŘSD na r. 2010 (dokončení stavby JV
obchvatu je uvažováno v r. 2009) a výhledový rok 2020.

Hodnocení zpracovatele posudku
Uvedené údaje slouží v současnosti jako jediný podklad pro dopravně-inženýrské výpočty.
Použité zdroje koeficientů růstu dopravy stanovených ŘSD na r. 2010 však není možno
považovat za zcela dostačující a vyhovující. Podle informací probíhá nyní nové celostátní sčítání
dopravy, a teprve na základě nových údajů budou známy hodnoty pro přesnější vyjádření vývoje
intenzit dopravy.
V současnosti není známo, kolik procent dopravy převezme zamýšlený obchvat a kolik
zůstane v původní trase. Předpokladem je, že samozřejmě převezme veškerou dálkovou dopravu.
To ovšem znamená, že situace pro obec Napajedla se v podstatě nezmění v nárůstu dopravy
vlivem vybudování dopravy, protože připojení navrhovaného obchvatu u Napajedel bude
provedeno do stávající trasy I/55. Intenzita dopravy tedy v tomto místě naroste tedy pouze o
předpokládaný přirozený rozvoj dopravy.
Naproti tomu dále po trase původního průtahu dojde vlivem otevření obchvatu k velmi
výraznému snížení počtů automobilů všech typů a tím pádem i snížení imisního pozadí.
Do budoucna se také v souvislosti se změnou systému místní s dálkové dopravy změní
označení původní silnice I.třídy I/55 na silnici II. třídy s označením II/955.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Období výstavby
Bodové zdroje se budou nacházet mimo zájmové území stavby (obalovna živičných směsí). Jako
liniový zdroj emisí lze uvažovat nákladní přepravní prostředky.
Období provozu
Liniovým zdrojem je celá trasa komunikace. Zdrojem znečišťování ovzduší v okolí silničních
komunikací v období běžného provozu je provoz motorových vozidel.
Charakteristické jsou zejména emise oxidů dusíku NOx, oxidu uhelnatého CO, uhlovodíků CxHy,
ozónu O3 a polétavého prachu. Méně významnými emisemi jsou oxid siřičitý SO2, těžké kovy a oxid
uhličitý CO2.
Pro bilanci emisí a navazující výpočty imisních koncentrací byly zvoleny oxidy dusíku NO x pro
výpočet imisních koncentrací oxidu dusičitého NO2, benzen a tuhé částice pro výpočet imisní situace
suspendovaných částic PM10.
Použité emisní faktory byly stanoveny na základě metodiky MŽP ČR, kterou vydává jednotné
emisní faktory pro motorová vozidla – PC program MEFA v.02.
Výsledky výpočtů imisních koncentrací jsou doloženy v samostatné příloze – Rozptylové studii.
Rozptylová studie vyhodnocuje pomocí programu SYMOS 97, verze 2003 předpokládaný imisní
příspěvek z dopravy vedené po silnici I/55 (R55) a III/49724 včetně jejich napojení.

Hodnocení zpracovatele posudku
Emise z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší byly v rámci rozptylové studie správně
stanoveny na základě jednotných emisních faktorů podle programu MEFA (mobilní emisní faktory)
vydaných Ministerstvem životního prostředí pro motorová vozidla. K této části dokumentace
nejsou zásadní připomínky s tím, že zvýšenou pozornost bude třeba věnovat opatřením ke
snižování prašnosti při výstavbě.
Opatření týkající se prevence ochrany ovzduší při výstavbě jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska pro příslušný Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, který je dále součástí tohoto posudku (dále jen stanoviska).

B.III.2. Odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat pouze během výstavby ze sociální části zařízení
staveniště. Množství splaškových vod bude záležet na počtu pracovníků.
Množství srážkových vod z plochy staveniště bude upřesněno v dalším stupni dokumentace. Při
provozu budou vznikat odpadní vody v důsledku odtoku srážkových vod ze zpevněného povrchu
vozovky. Recipientem srážkových vod z navrhované komunikace je řeka Morava.

Hodnocení zpracovatele posudku
V kapitole není uvedena žádná zmínka o řešení otázky splaškových vod při výstavbě a vod
z případné očisty mechanismů a vozidel při výjezdu staveniště. Za předpokladu, že tyto oblasti
budou řešeny standardním způsobem (chemické WC, sklepové pásy), není nutno tento
nedostatek považovat za významný.
S ohledem na charakter záměru, nejsou k této části dokumentace zásadní připomínky
s tím, že v rámci další přípravy záměru bude třeba dořešit také podmínky odvedení srážkových
vod.
Opatření týkající se prevence ochrany vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska.
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B.III.3. Odpady
Je zde uveden přehled odpadů, které budou vznikat při výstavbě posuzované komunikace. Není
zde ale blíže specifikováno a uvedeno předpokládané množství jednotlivých druhů, především v době
realizace stavby.
V dalších fázích přípravy záměru bude pro druhy odpadů vznikajících při výstavbě uveden odhad
jejich množství a způsob odstranění nebo dalšího využití. Pro nebezpečné odpady kategorie N bude
nutné požádat o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání s odpady s odpady bude řešit
dodavatel stavby.

Hodnocení zpracovatele posudku
Údaje v této části dokumentace považuje zpracovatel posudku v dané etapě přípravy
záměru za dostačující a konstatuje, že s ohledem na charakter záměru a možnou produkci odpadů
nelze očekávat z hlediska ochrany životní prostředí nestandardní situace s nepříznivým vlivem na
životní prostředí. Doporučuje se, aby v rámci další přípravy záměru byla upřesněna specifikace
druhů a množství odpadů a způsob jejich využití, resp. odstranění.
Opatření týkající se odpadového hospodářství jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska.
B.III.4. Ostatní (hluk, vibrace, záření)
Hlukové výstupy jsou uváděny jak pro období výstavby, tak pro období provozu záměru.

Hluk
Pro posuzovaný 500 m úsek komunikace s navazujícími silničními stavbami, které ovlivňují
obytnou zástavbu na severu obce Napajedla, byla vypracována hluková studie ve 3 variantách s již
realizovanými protihlukovými opatřeními, která je doložena v samostatné příloze. V hlukové studii pro
vyhodnocení zdravotních rizik byla vyhodnocena hluková situace v r. 2010 bez stavby JV obchvatu
(varianta 0), hluková situace v r. 2010 po výstavbě JV obchvatu včetně protihlukových opatření (varianta
1) a výhledový stav v r. 2020 po výstavbě JV obchvatu včetně protihlukových opatření (varianta 2).
Tato studie byla vypracována jako podklad pro hodnocení zdravotních rizik.
Hluk ze stavební činnosti
Do výpočtu v programu Hluk+ jsou zadány hladiny hluku ze stavební činnosti pro 6 stacionárních
zdrojů hluku a dopravu 10 nákladních vozidel stavby. Je uvažována nejméně příznivá situace zemních
prací na okrajích plánovaného staveniště poblíž obytné zástavby.
Nadlimitní hodnoty byly vypočteny u výpočtových bodů č. 1 - 5.
Při výstavbě v prostoru R55 poblíž obytných domů (výpočtové body č. 1 –3) je nutno v souladu
s Přílohou č. 6 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění omezit provoz nejhlučnějších stavebních
mechanismů v denní době na max. 12 hod za den.
Při výstavbě v prostoru u rodinných domků (bod č. 4) je nutno v souladu s Přílohou č. 6 nařízení
vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění omezit provoz nejhlučnějších stavebních mechanismů v denní
době na max. 3 hod za den.
Hluk z provozu
Pro období provozu je zpracována hluková studie, která prokazuje, že nedojde ke zvýšení hluku
nad přípustné hodnoty v denních ani v nočních hodinách.
Vibrace
Každá silnice může být zdrojem vibrací ve svém okolí zvláště z provozu TNA. Posuzovaný úsek
rychlostní komunikace je od obytné zástavby navržen s dostatečným odstupem. V případě vybudování
obchvatu lze prakticky vyloučit vliv budoucího provozu na zástavbu v obci.
Radioaktivní, elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se neočekává.
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Hodnocení zpracovatele posudku
Údaje v této části dokumentace při zahrnutí všech výstupů hlukové studie (grafických i
tabulkových) považuji za dostatečně vypovídající. Zpracovatel hlukové studie použil velmi
přehledný model, graficky dobře řešený a srozumitelný. Možná nevýznamná závadu je stručná
textová část hlukové studie, která je pro laika poněkud málo vypovídající a možná nesrozumitelná.
Provoz nových dopravních zdrojů hluku splňuje požadavky nařízení vlády č. 502/2000 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Opatření týkající se nepříznivého působení hluku jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska.

B.III.5. Doplňující údaje (Rizika havárií)
Riziko havárie je spojeno především s použitím stavebních strojů ve vlastní etapě výstavby a s tím
spojenou možností úniku ropných látek z těchto mechanismů.
Rizika v rámci vlastního provozu spočívají v možnosti vzniku havárií vozidel projíždějících po
komunikaci.

Část C
C.1.

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

C.1.1. Územní systém ekologické stability, zvláště chráněná území přírody a krajiny, významné
krajinné prvky
V širším zájmovém území jsou vymezeny prvky systému ekologické stability.
Zvláště chráněná území a přírodní parky nejsou v bezprostřední blízkosti hodnocené lokality
situovány.
Nejbližším významným krajinným prvkem je vodní tok a niva řeky Moravy.
C.1.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V zájmovém prostoru staveniště posuzovaného 500 m dlouhého úseku R55 nejsou registrovány
žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště.
C.1.3. Územní zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Posuzovaný úsek komunikace ovlivňuje okraj obytné zástavby na severním okraji Napajedel. Počet
exponovaných obyvatel je odhadován na cca 105.
C.1.3. Staré ekologické zátěže
V posuzovaném úseku 500 m nejsou úseky zatížené nad míru únosnosti. Teprve od staničení 0,55
km se trasa dostává přes částečně na rekultivovanou skládku TKO.

Hodnocení zpracovatele posudku
Kapitola C.1 je v dokumentaci zpracována se značnou znalostí území i tématu. Uvedené údaje
považuji za dostačující.
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Charakteristika současného stavu životního prostředí

C.2.1. Podnebí a ovzduší
V oddílu jsou popsány klimatické podmínky lokality záměru. Jsou zde uvedeny údaje pro větrnou
ružici, které jsou důležité pro výpočty emisí škodlivin z dopravy. V tomto odstavci jsou také jmenované
hodnoty imisního pozadí důležité pro další výpočty kvality ovzduší.
C.2.2 Voda
Kapitola o vodách nepostrádá kvalitativní hodnocení povrchových vod v území a základní parametry
vodotečí dle Hydrometeorologického ústavu.
C.2.3. Půda
Zemědělská půda v území je charakterizována dle půdních typů a BPEJ.
C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin.
C.2.5. Flóra a fauna
Kapitola je zpracována podrobně a odborně s četnými odkazy na archivní materiály zpracovatele
(Arvita P spol. s r.o. Otrokovice).
Na zemědělské půdě a podél komunikací se vyskytují druhy charakteristické pro kulturní stepi a
ruderály.
Ze všech dostupných zdrojů vyplývá, že v zájmovém území nebyly identifikovány žádné zvláště
chráněné druhy živočichů a rostlin.
C.2.6 Krajina
Silnice R55 stavba 5505 Otrokovice, obchvat JV ve své aktualizované podobě se nachází
v ochranném pásmu nadregionálního ÚSES trasovaného podél řeky Moravy. Ochranná zóna činí 2 km
od osy nadregionálního biokoridoru.

Hodnocení zpracovatele posudku
Kapitola C.2 je v dokumentaci zpracována také se značnou znalostí území i tématu.
Uvedené údaje považuji za dostačující. Pro další stupeň PD je požadováno ze strany MěÚ
Otrokovice zpracovat projekt „Biologické hodnocení předmětné lokality“ autorizovanou osobou.
Toto bylo zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska.

C.3.

Celkové zhodnocení kvality životního
z hlediska jeho únosného zatížení

prostředí

v dotčeném

území

Tuto kapitolu zpracovatelka do dokumentace nezařadila.

Hodnocení zpracovatele posudku
Na základě předchozího velmi podrobné hodnocení všech oddílů týkajících se životního
prostředí v daném území je možno konstatovat, že kvalita životního prostředí v lokalitě je dobrá.
Nedostatek kapitoly je nevýznamný, protože pouze stručně shrnuje závěry z jednotlivých dílčích
podkapitol zabývajících se podrobnostmi.
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D.I.

Napajedla

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí

Charakteristika předpokládaných vlivů a hodnocení jejich velikosti a
významnosti

Odhad významnosti vlivů navrhovaného záměru byl řešen pomocí metodiky vyhodnocování vlivů
staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998).
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

•
•
•
•
•
•

Zpracovatelka dokumentace považuje za nejvýznamnější vlivy na obyvatelstvo :
dopravní nehodovost
hluk
emise výfukových plynů a související změny imisní zátěže
znehodnocení prostředí (zejména v etapě výstavby)
dělící účinky stavby
narušení faktorů pohody

Uvedené vlivy se projevují intenzivnější měrou v průběhu stavby a i dále v jiném měřítku po
zprovoznění komunikace.
Hluková situace se při nevybudování obchvatu přímodotýká 105 obyvatel, po vybudování 93
obyvatel.
Vlivy na obyvatelstvo v období výstavby
Staveniště posuzovaného úseku se nachází v blízkosti obytné zástavby. Minimální vzdálenost
činí cca 40 m (od okraje odvodňovacího příkopu do řeky Moravy) a cca 70 m (od okraje vozovky R55).
Na základě vyhodnocení vlivů hluku spojených s výstavbou v hlukové studii je nutno v souladu
s Přílohou č. 6 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění při výstavbě v prostoru R55 poblíž tří
obytných domů omezit provoz nejhlučnějších stavebních mechanismů v denní době na max. 12 hod za
den.
Při výstavbě v prostoru u rodinných domků podél kom. III/49724 je nutno v souladu s Přílohou č.
6 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění omezit provoz nejhlučnějších stavebních mechanismů
v denní době na max. 3 hod za den.
Vlivy na obyvatelstvo v období provozu
Z hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí z dopravy na plánovaném úseku JV obchvatu Otrokovic,
provedeného na základě výsledků hlukové a rozptylové studie, vyplývají tyto hlavní závěry:
1. Hluk z dopravy po stávajících silnicích I/55 a III/49724 při intenzitách dopravy předpokládaných v roce
2010 dosahuje dle hlukové studie úrovně, představující u části obyvatel okolní zástavby příčinu
obtěžování a rušení spánku, přičemž nelze vyloučit ani možné zdravotní důsledky dlouhodobé
expozice hluku v podobě zvýšené nemocnosti.
2. Realizací obchvatu a plánovaných protihlukových opatření dojde k významnému snížení
hlukové zátěže u většiny posuzovaných obytných objektů, což se projeví snížením počtu obyvatel
v riziku nepříznivých účinku hluku.
3. Z hlediska hodnocených vlivů dopravy na ovzduší je relativně nejvýznamnější imisní příspěvek
suspendovaných částic frakce PM10. Imisní příspěvek této škodliviny z dopravy vypočtený
rozptylovou studií je natolik nízký, že významné zdravotní riziko nepředstavuje. Výpočet dle současné
metodiky však nezahrnuje sekundární vznik částic v ovzduší z původně plynných škodlivin a
sekundární prašnost, takže o skutečném vlivu dopravy plně nevypovídá.
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4. Odhad imisního pozadí PM10 pro danou lokalitu již představuje úroveň znečištění ovzduší,
která má podle současných poznatků prokazatelný významný nepříznivý vliv na zdraví exponované
populace, který se projevuje zvýšenou nemocností a kratší dobou dožití. Riziko zvýšené nemocnosti
obyvatel na respirační onemocnění představuje i odhadovaná úroveň imisního pozadí oxidu
dusičitého.
5. Příspěvek dopravy ke znečištění ovzduší oxidem dusičitým je z hlediska možných zdravotních rizik
pro obyvatele okolní zástavby nevýznamný.
6. Imisní příspěvek benzenu z dopravy v daném území z hlediska rizika dlouhodobých karcinogenních
účinků nepřevyšuje přijatelnou úroveň.

Hodnocení zpracovatele posudku
Provádění stavby může v zájmovém území vyvolávat snížení pohody obyvatel, zejména
v případě citlivých jedinců. Nejedná se však o trvalý stav.
Vliv hluku z provozu je hodnocen jako podlimitní.
U imisí škodlivin jsou hodnoceny jako nadlimitní celkové hodnoty PM10. Přírůstky z provozu
hodnoceného úseku jsou z hlediska ohrožení zdraví nevýznamné. Vlastní problém představují
hodnoty imisního pozadí. Protože výstavbou obchvatu dojde k odvedení dopravy z blízkosti
bytových domů, může se budoucí pozadí zcela změnit a imisní přírůstky a pozadí nebude
překročovat maximální imisní limity.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
V průběhu výstavby dojde k dočasnému zvýšení prašnosti při pojezdu nákladních vozidel a
mechanismů. Zvýšeným provozem dojde také k nárůstu objemu výfukových zplodin v ovzduší v areálu
stavby i po celé trase jízdy.
Zdrojem znečišťování ovzduší budou po uvedení záměru rozšíření do provozu emise ze silniční
dopravy.
Odhad imisního pozadí PM10 pro danou lokalitu již představuje úroveň znečištění ovzduší.
V rozptylové studii jsou hodnoceny tyto varianty:
Varianta 0 – r. 2010
Varianta 1 – r. 2010
Varianta 2 – r. 2020

– bez vybudovaného JV obchvatu
– JV obchvat v provozu
– JV obchvat v provozu

Uvedené výsledné hodnoty v případě oxidu dusičitého NO2 a benzenu nepřekračují imisní limity
stanovené nařízením vlády č. 350/2002 Sb. U koncentrací suspendovaných částic PM10 lze očekávat
překračování ročního imisního limitu pro r. 2010 - 20 µg.m-3. Tato hodnota stanovená dle nařízení vlády č.
350/2002 Sb. pro II. etapu podléhá přezkoumání s ohledem na nově přijaté směrné informace o účincích
na zdraví a životní prostředí, technickou proveditelnost a zkušenosti s uplatňováním limitních hodnot v
etapě I.
Vlivy na klima
Vlivy na klima budou prakticky beze změny. Z hlediska významnosti vlivu změn mikroklimatu dle
velikosti se jedná o nevýznamný až nulový vliv.
Závěr k rizikům znečištěného ovzduší z Hodnocení zdravotních rizik
Z provedeného hodnocení rizik vyplývá, že v daném území nehrozí riziko akutních
nepříznivých účinků oxidu dusičitého a vlastní imisní příspěvek této škodliviny z dopravy není
významný ani z hlediska chronických zdravotních účinků. Odhadovaná úroveň imisního pozadí
oxidu dusičitého v dané lokalitě, vycházející z imisního měření v roce 2003 v Otrokovicích, však již
strana 14

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

Posudek k dokumentaci vlivů záměru výstavby silnice R55- JV obchvatu Otrokovic, aktualizace DÚR

Napajedla

riziko zvýšené respirační nemocnosti u obyvatel představuje.
Imisní příspěvek benzenu z dopravy v daném území z hlediska rizika dlouhodobých
karcinogenních účinků nepřevyšuje přijatelnou úroveň.
Relativně nejvýznamnější škodlivinou jsou suspendované částice PM10. Pokud úrovni
imisního pozadí dané lokality skutečně odpovídá odhad v rozptylové studii, vycházející
z tříměsíčního imisního měření koncem roku 2003 ve Zlíně, je nutné předpokládat, že znečištění
ovzduší pevnými částicemi má nepříznivý vliv na zdraví obyvatel jak z hlediska krátkodobých, tak
i chronických účinků v podobě zvýšené úmrtnosti a respirační nemocnosti.
Vlastní imisní příspěvek částic PM10 vypočtený rozptylovou studií je natolik nízký, že
významné zdravotní riziko nepředstavuje. Výpočet dle současné metodiky však nezahrnuje
sekundární vznik částic v ovzduší z původně plynných škodlivin a sekundární prašnost, takže o
skutečném vlivu dopravy plně nevypovídá.

Hodnocení zpracovatele posudku
S ohledem na výsledky rozptylové studie lze s hodnocením souhlasit. Z hlediska
problematiky znečištění ovzduší je zřejmé, že realizací obchvatu obce dojde ke snížení imisní
zátěže v obci Napajedla a ve městě Otrokovice.
Opatření týkající se nepříznivého působení znečišťujících imisí jsou zahrnuta do podmínek
návrhu stanoviska.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluková situace
Vlivy na hlukovou situaci jsou podrobně uvedeny v hlukové studii (samostatná příloha), stručně
v kap. B.III.4.
Ochranu třípodlažních budov u MÚK Napajedla sever zajistit pomocí protihlukové stěny vysoké 3
m nad úroveň silnice, a to od km 0,0 R55 s plynulým přechodem na rampu „R55 – Napajedla“.
Posledních 50 m protihlukové stěny (část u silnice III. třídy 49724) může mít sníženou výšku na 2 m. Pro
zajištění kvality ochrany vícepodlažních budov bude vhodné s 3 m vysokou protihlukovou stěnou
pokračovat ještě podél R55 ve směru na Napajedla (stavba 5506 Napajedla – Babice) alespoň 50 m.
Plošná hmotnost protihlukové stěny by neměla v nejslabším místě poklesnout pod 40 kg/m2, měla by být
těsná, bez spár. Nemusí být zvukopohltivá – na protější straně se nenachází oblast, která by vyžadovala
ochranu před hlukem.
Závěr k riziku hluku z Hodnocení zdravotních rizik
Podkladem hodnocení zdravotních rizik hluku jsou výstupy hlukové studie modelující
předpokládanou hlukovou zátěž z dopravy u nejbližší exponované zástavby, tj. vícepodlažní
obytné zástavby poblíž silnice R 55 a rodinných domků situovaných podél komunikace III/49724.
Z výsledků hlukové studie je zřejmé, že dopravní hluk vypočtený pro intenzity dopravy
v roce 2010 bez realizace obchvatu zde dosahuje úrovně, která je příčinou obtěžování a rušení
spánku části exponovaných obyvatel, přičemž nelze vyloučit ani možné zdravotní důsledky
dlouhodobé expozice hluku v podobě zvýšené nemocnosti.
Realizací obchvatu včetně plánovaných protihlukových opatření dojde dle hlukové studie
k významnému snížení hlukové zátěže u většiny posuzovaných objektů, což se projeví snížením
počtu obyvatel v riziku nepříznivých účinku hluku, což je konkrétně dokladováno výpočtem.
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Vliv vibrací
Protože se po vybudování obchvatu bude převážná většina dopravy, zvláště těžké dálkové
odehrávat mimo zástavbu obce, je

Hodnocení zpracovatele posudku
S ohledem na výsledky hlukové studie lze s hodnocením souhlasit.
Z hlediska problematiky hlukové zátěže je podstatná realizace protihlukové stěny.
Je třeba, aby v etapě výstavby bylo z úrovně dodavatelem stavby zajištěno plnění
příslušných požadavků vyplývajících z nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
Opatření týkající se nepříznivého působení hluku jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Jak vyplývá z doposud zpracovaných studií, zájmové území Kvítkovice - Napajedla patří mezi oblasti
s výrazně narušeným vodním režimem. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu patří nejen způsob využívání
zemědělské půdy a nedostatečná protierozní ochrana, ale i nedořešené odtokové poměry zejména
v přechodu volné krajiny do zastavěného území a v neposlední řadě i některé dříve provedené
vodohospodářské úpravy a nedostatečná údržba stávajících vodotečí včetně objektů na nich
vybudovaných.
Realizací stavby JV obchvatu dojde k výrazné pozitivní změně v odtokových poměrech v těchto
oblastech:
zkrácení délky svahu obhospodařovaných pozemků
usměrnění odtoku povrchových vod
přivedení povrchových vod až do recipientu (Morava)
Ovlivnění jakosti povrchové vody
Trasa komunikace není vedena v PHO, CHOPAV nebo v povodí vodárensky využívaných nádrží.
Proto není nutno navrhovat další opatření k zabránění průniku znečištění do vodních zdrojů.
Pokud nepočítáme jednorázový vliv havárií na komunikaci, lze za nejvýznamnější vliv na jakost
vod označit zimní údržbu komunikace, která je spojena s aplikací posypových materiálů s obsahem NaCl.
Ovlivnění jakosti podzemní vody
Pro hodnocení tohoto vlivu jsou obdobná východiska jako u vod povrchových. V blízkosti
zájmového území není podzemní voda využívána pro hromadné zásobování obyvatelstva. Nezasahují do
něj žádná pásma hygienické ochrany vodních zdrojů.

Hodnocení zpracovatele posudku
-

V dalším stupni projektové dokumentace je třeba respektovat následující skutečnosti :
zrychlení odtoku z povodí (zejména odtok ze zpevněných ploch vlastní komunikace)
potřebu plošných protierozních opatření na pozemcích nad JV obchvatem
zajištění řádné údržby a nezbytných oprav v příkopech a kanálech pod JV obchvatem se zvl.
zřetelem na objekty vstupů do kanalizace

Opatření týkající se vlivu na podzemní i povrchovou vodu jsou zahrnuta do podmínek návrhu
stanoviska.
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D.I.5.Vliv na půdu
Stavba JV obchvatu včetně hodnoceného úseku se významně dotkne zemědělského půdního
fondu. Jedná se jak o zvláště chráněné pozemky náležejících do I. a II. třídy ochrany, tak i pozemků
s nižším stupněm ochrany, která jsou na posuzovaném úseku. K předmětnému záměru vydal příslušný
orgán ochrany ZPF kladné stanovisko dle § 5 zákona 334/1992 Sb.
Půda v bezprostředním okolí silnice může být kontaminována některými škodlivinami
emitovanými z motorů automobilů. Další znečištění bude pocházet ze zimní údržby vozovky, případně z
úniků ropných produktů (při eventuálních haváriích).
Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Hodnocení zpracovatele posudku
Bylo by vhodné uvést pro bilanci dotčených půd alespoň rámcové vyčíslení záboru
v jednotlivých třídách ochrany, avšak vzhledem k rozsáhlosti stavby toto bude předmětem
navazujících správních řízení.
Kapitola je pro účely hodnocení vlivů na životní prostředí dostatečně zpracovaná.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Při stavbě bude sejmuta orniční a podorniční vrstva, dojde k přesunu zemin.
Během stavby a provozu komunikace existuje nebezpečí kontaminace horninového prostředí
ropnými látkami, event. jinými látkami souvisejícími s provozem na komunikaci (posyp vozovek, barvení
krajnic, lokální havárie, splachy z vozovky).
Trasa prochází územím, ve kterém se nenacházejí ložiska nerostných surovin.
Odvádění srážkových vod z povrchu komunikace řízeným způsobem (záchytnými příkopy) šíření
závadných látek do půdy brání.
D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Dokumentace uvádí, že v území nebyly z předchozích prací zjištěny žádné druhy flóry nebo fauny
chráněné ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb. Pro území dosud nebyl zpracován biologický průzkum.
D.I.8. Vlivy na krajinu
Po vybudování celé trasy obchvatu dojde k odklonění tranzitní dopravy ze směrů Uherské
Hradiště, Zlín a Přerov a oddělení od dopravy cílové a městské. Tím se dosáhne značného snížení
intenzity dopravy ve stávajícím průjezdu městem Otrokovice a tím zlepšení životního prostředí obyvatel
města a zvýšení bezpečnosti dopravy i chodců.
Záměr výstavby komunikace R55 v posuzovaném úseku znamená realizaci nových objektů
způsobem, který ovlivňuje pohledově významné krajinné prostory vzhledem ke svému situování na
okraji obce Napajedla. Z hlediska významnosti se jedná o nepříznivý vliv.
Navržená trasa JV obchvatu probíhá převážně na zemědělsky využívaných plochách a nebude mít
žádný negativní vliv na obecné rekreační využití krajiny.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivem vybudování obchvatu může poklesnout hodnota a prodejnost některých objektů v blízkosti
obchvatové komunikace. Tato skutečnost se bude lišit v závislosti na místních podmínkách, umístění
objektu, velikosti sídla apod.
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Kulturní hodnoty nebudou záměrem ovlivněny.
Dotčené území trasou JV obchvatu lze na základě dosud registrovaných archeologických lokalit
považovat za území archeologického zájmu ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.

Hodnocení zpracovatele posudku
S hodnocením uvedeným v oddílu souhlasím.

D.II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
jejich velikosti a významnosti a možnost přeshraničních vlivů

z hlediska

Dotčené území navrhovanou trasou JV obchvatu Otrokovic lze na základě dosud registrovaných
archeologických lokalit považovat za území archeologického zájmu, tedy za území s archeologickými
nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Přeshraniční vlivy nebyly shledány.

D.III. Rizika při možných haváriích a nestandardních stavech
Riziko havárie je spojeno především s použitím stavebních strojů ve vlastní etapě výstavby a
s tím spojenou možností úniku ropných látek z těchto mechanismů.
Rizika v rámci vlastního provozu spočívají v možnosti vzniku havárií vozidel projíždějících po
komunikaci.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů
Kapitola obsahuje široký seznam doporučených územně plánovacích, technických a jiných
kompenzačních opatření k ochraně životního prostředí pro snížení nebo vyloučení negativních vlivů
realizace a provozu posuzované stavby na životní prostředí a to souhrnně pro fázi přípravy, fázi výstavby
a provozu. Jednotlivá opatření vyplývají obsahu z předchozích kapitol.

Hodnocení zpracovatele posudku
S uvedenými opatřeními souhlasím a zahrnul jsem je do návrhu stanoviska. Rozdělení
opatření do skupin je dostatečně přehledné.

D.V.

Metody prognózování, výchozí předpoklady

Vliv stavby posuzovaného záměru na okolní prostředí byl prognózován na základě odborné
analýzy předpokládaných vlivů a výsledků výpočtových programů pro výpočet hluku, imisí a odhadu
zdravotních rizik a na základě expertního odhadu, tj. znalostí a zkušeností zpracovatelů.
K vyhodnocení významnosti jednotlivých vlivů byla použita uveřejněná pomůcka : Metodika
k vyhodnocování vlivů liniových staveb (pozemních komunikací) na životní prostředí – od autora RNDr.Tomáš Bajer, CSc.
Podklady a metodiku použitou pro hodnocení záměru považuji za standardní a odpovídající
významu záměru.
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D.VI. Nedostatky a neurčitostí ve znalostech
V době zpracování oznámení EIA byla k dispozici dokumentace stavby pro územní rozhodnutí,
která obsahuje výše specifikované údaje nutné pro vypracování oznámení. Údaje o území jsou
dostatečné.
Nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by bránily formulování konečného závěru.

Část E

Porovnání variant řešení záměru

Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí je uvedeno
v kap. B.I.5. oznámení. Pro upřesnění na tomto místě uvádím možné varianty porovnávání stavů.
Pro variantní posouzení záměru jsou možné následující varianty :
1. Nulová varianta
2. Varianta umístění v jiné lokalitě
3. Varianta ekologicky optimální
4. Varianta předkládaná oznamovatelem
Navrhovaná varianta záměru (aktualizace DÚR – prodloužení úseku o 500 m) je pouze v jedné
variantě umístění, protože je dána situováním navazujících úseků stavby rychlostní komunikace R55.
Varianta umístění a výstavby předkládaná oznamovatelem je navržena na standardní úrovni a
v mnoha aspektech se blíží k ekologicky optimální variantě. Navrženou variantu je možno hodnotit jako
vhodnou.

Hodnocení zpracovatele posudku
Podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru povinné.
V posuzovaném případě je návrh jedné varianty obchvatu ovlivněn a dán návazností na stávající
mostní objekt přes řeku Moravu a další související úseky vedení rychlostní komunikace R 55.
Vzhledem k tomu, že předložený záměr obchvatu je v souladu s příslušným územním
plánem a že příslušný úřad nenavrhl podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. další zpracování
variant řešení záměru, považuje zpracovatel posudku předložené řešení vedení obchvatu
a provedené hodnocení z hlediska ochrany životního prostředí za dostačující k ukončení procesu
posuzování podle cit. zákona.
Navrhovaný obchvat Otrokovic je z hlediska ochrany životního prostředí každopádně
příznivější než stávající stav vedení komunikace I/55.

Část F

Závěr

V této kapitole zpracovatelka uvádí, že na základě komplexního zhodnocení všech dostupných
podkladů o předpokládané stavbě, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního lze
konstatovat, že navrhovaný záměr „Silnice R55 stavba 5505, Otrokovice obchvat JV, aktualizace DÚR“ je
ekologicky přijatelný a lze jej doporučit k realizaci.

Část G

Shrnutí netechnického charakteru

Tato kapitola slouží především pro lepší orientaci laické veřejnosti. Jsou zde podané základní
informace a popis záměru.
Kapitola je zpracovaná dostatečně.
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Přílohy

Rozsah příloh je dostatečný pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

II.3.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Z hlediska vlastního vedení obchvatu, který je předložen invariantně, je stanovení variant
bezpředmětné. Hodnocení vlivů na životní prostředí je provedeno vůči stávajícímu stavu jako nulové,
resp. referenční variantě a z tohoto pohledu je navrhovaný obchvat z hlediska ochrany životního prostředí
příznivější než stávající stav vedení komunikace I/27.
Z celého procesu výběru a posuzování vlivů záměru na životní prostředí vyplývá, že posuzovaný
návrh je z hlediska ekologického i technického vhodný

II.4.

Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice

Záměr výstavby posuzovaného JV obchvatu Otrokovic nevykazuje žádné vlivy přesahující státní
hranice České republiky.

III.

Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání,pokud jde o znečišťování životního prostředí

Technické řešení záměru výstavby obchvatu je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější technické řešení se předpokládá v rámci
další projektové přípravy záměru při zpracování dokumentace pro stavební řízení.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je nejdůležitějším parametrem směrové vedení silnice a
výškové uspořádání. Vhodným zvolením obou parametrů lze ve volné krajině většinu negativních vlivů
eliminovat do té míry, že není nutné realizovat žádné nadstandardní technické řešení. Pokud se nepodaří
pouhou úpravou směrového vedení a nivelety komunikace odstranit všechny významné negativní
dopady, je třeba uplatnit odpovídající technické řešení navíc: např. protihluková opatření, průchody pro
zvěř (pod mosty, pod komunikací apod.), vedení komunikace v tunelu aj.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci
dostačujícím způsobem popsáno a bude zpřesněno v návaznosti na výsledné řešení vlastního mostního
objektu. Detailnější řešení se pak s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
předpokládá v rámci další přípravy záměru při zpracování dokumentace pro stavební řízení.
Proto považuji navrhované řešení za standardní a odpovídající technické úrovni součastného poznání.
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Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Zpracovatelka dokumentace uvádí v kapitole dokumentace D.IV. Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
souhrn opatření, která vyplývají z textu dokumentace a z podmínek stanovených platnou legislativou.
Navržená opatření jsou souhrnná pro fázi přípravných prací záměru, pro fázi vlastní výstavby záměru a
fázi provozu záměru. Kapitola sloužila jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska. Většina opatření navržených v dokumentaci byla po úpravě formulace a případném
přerozdělení mezi jednotlivými body převzata do návrhu stanoviska.
K opatřením navrženým zpracovatelkou dokumentace jsou v návrhu stanoviska přidána opatření
vyplývající z písemných připomínek k dokumentaci a opatření navržená zpracovatelkou posudku.

V.

Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci (případně k
oznámení)

V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených územně samosprávných celků,
dotčených správních úřadů a veřejnosti.
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Krajského úřadu Zlínského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, předána níže uvedená vyjádření obdržená k dokumentaci
podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
V příloze posudku jsou uvedeny kopie příslušných vyjádření k dokumentaci obsaženy v příloze
tohoto posudku.

V.1. Vyjádření MěÚ Otrokovice (zn.: OŽP/542/2005/5187/2005/psoto)
Vyjádření k oznámení
Nepožadují dále záměr posuzovat dle zákona č.100/2001 Sb.
Dle zákona o odpadech požadují v dalším stupni PD podrobněji rozpracovat nakládání se stavebními
odpady.
Dle zákona o ochraně přírody požadují doplnit samostatně zpracovaný projekt Biologické hodnocení
předmětné lokality.

V.1.2. Vyjádření MěÚ Otrokovice (zn.: OŽP/1573/2005/18154/2005/psoto)
Změna původního souhrnného stanoviska – změna spočívá ve vyjádření, že k posuzovanému úseku
stavby 500 m nemá MěÚ Otrokovice dle zákona o ochraně přírody připomínek. V dalším stupni však
požadují projekt Biologické hodnocení předmětné lokality.

Hodnocení zpracovatele posudku
Připomínky byly zapracovány do návrhu souborného stanoviska. Požadavek zpracování
projektu Biologické hodnocení lokality bude dopracováno pro celou stavbu 5505, tedy vč. tohoto
posuzovaného úseku, v dalším stupni PD.
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V.2. Vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje (č.j.: KUZL 1597/2005 ŽPZE-Zi)
Vyjádření k oznámení
z hlediska ochrany ZPF
- co nejméně narušit organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území, síť zemědělských
účelových komunikací
- odnímat jen nejnutnější plochu ZPF
odbor dopravy
- v oznámení na str. 11 nesprávně označená silnice III/49724.

Hodnocení zpracovatele posudku
Připomínky byly zapracovány do návrhu stanoviska .

V.3. Stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
(č.j. : 304/214/2005/Hut.)
Vyjádření k oznámení
Ve svém vyjádření konstatovali závěry Rozptylové studie : výsledky v případě oxidu dusičitého a
benzenu nepřekračují imisní limity stanovené nařízením vlády č.350/2002 Sb. U koncentrací
suspendovaných částic PM10 lze očekávat překračování ročního imisního limitu pro rok 2010 o 20 μg/m3.
Jedná se o sekundární prašnost, která může mít vliv na zdraví obyvatel.
V závěru sdělují, že nepožadují za nutné, aby proběhl proces posuzování vlivů na ŽP (EIA).

Hodnocení zpracovatele posudku
Jak je konstatováno v předchozích kapitolách, limitní hodnoty jsou překročeny již u
odhadu imisního pozadí, tj.při současné situaci. Navrhovaná stavby přispívá k negativnímu stavu
minimálně a neznamená sama žádné zhoršení situace. Sekundární prašnost se vyskytuje nyní ve
zvýšené míře právě provozem v zastavěném území, do kterého jsou přinášeny vozidlem nečistoty
a také částice PM10, které jsou předmětem ohrožení zdraví člověka.
Tato situace se ale po převedení dopravy mimo obce může výrazně změnit k lepšímu.

V.4.

Vyjádření České inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Brno
(zn. 7/Hl/1219/05/On)

Vyjádření k oznámení
Ve svém vyjádření konstatovali, že z Rozptylové studie vyplývá, že nedojde v okolí nové
komunikace k překročení imisních limitů a zlepší se imisní situace v zastavěné části Otrokovic.
Z hlediska ochrany vod konstatují, že na staveništi je nutno zajistit likvidaci splaškových
odpadních vod v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. Pro odvodnění srážkových vod ze silnic považují
za nutné před vyústěním do povrchových toků umístit lapače splavenin.
Z hlediska ochrany přírody požadují v případech dotčení lokálních biokoridorů za žádoucí
zajištění interakce mezi přerušovanými, příp. oddělovanými částmi.

Hodnocení zpracovatele posudku
Připomínky byly zahrnuty do návrhu stanoviska.
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V.5. Vyjádření veřejnosti
Vyjádření veřejnosti k oznámení krajský úřad neobdržel.

VI.

Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí

Na základě předloženého oznámení a na základě doručených vyjádření dotčených územně
samosprávných celků, dotčených správních úřadů mohu konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska
vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Výstavbou nového obchvatu Otrokovic nebude zásadním způsobem negativně ovlivněno zdraví
obyvatel a jednotlivé složky životního prostředí.
Na realizaci záměru je třeba pohlížet jako na preventivní opatření, které má zabránit nebo alespoň
výrazně omezit negativní dopady, k nimž by docházelo nadále vlivem stoupající intenzity dopravy.
Dnešní stav stávající komunikace je po stránce technické nevyhovující a také pro stávající a
prognózované intenzity vozidel jej není možno považovat za únosný. Z tohoto důvodu bylo nutno
přistoupit k výstavbě nové trasy komunikace, která tranzitní složku dopravy odvede mimo obytné území.
Vytýčení nových tras komunikací nebo šířkové úpravy stávajících se bohužel vždy stávají pro
menší skupiny obyvatelstva, jejichž nemovitosti jsou umístěny v blízkosti těchto tras, velkou zátěží.

Negativní vlivy ve fázi výstavby záměru
Významnými negativními vlivy z výstavby komunikací bývají hluk a emise ze stavebních
mechanismů. Tyto negativní vlivy budou omezeny vhodným výběrem návazných přístupových
komunikací a koordinací výstavby, aby ovlivnění obytné zástavby bylo co nejmenší. Hluková situace při
výstavbě bude modelována samostatnou hlukovou studií, aby bylo možno činit opatření k dodržování
platných hlukových limitů pro stavební práce. Tento vliv bude relativně krátkodobý a v plné míře vratný,
pro nejbližší obytnou zástavbu významný.
Dalším negativním vlivem je zábor zemědělské půdy. Realizace záměru si vyžádá trvalý zábor
25,6728 ha zemědělské půdy, dočasný zábor 0,7200 ha zemědělské půdy nad 1 rok. Jedná se o
zemědělské půdy ve III. a IV. třídě ochrany. Zábor půdy je významný, avšak nevyhnutelný a vzhledem
k tomu, že nebylo možné zvolit jinou trasu, nelze se ani vyhnout záboru půd.
V zájmovém území nebyl zjištěn výskyt druhů chráněných zvláštními předpisy. Při výstavbě bude
zajištěn odborný archeologický dozor.

Negativní vlivy provozu záměru
K nejvýznamnějším negativním vlivům záměru na složky životního prostředí je vliv na ovzduší.
Vyhodnocení hlukové zátěže z projíždějících vozidel je v dokumentaci zpracováno standardním
způsobem pomocí programového modelu, z něhož vyplývá překročení hygienických limitů hluku pro
některé obytné objekty. Tyto objekty budou chráněny výstavbou protihlukových stěn, které podle výpočtů
výrazně sníží hlukovou zátěž v postižené oblasti. V případě, že měření hlukové zátěže po uvedení do
provozu prokáže překračování hlukových limitů i při použití protihlukových stěn, bude hluková pohoda
v těchto objektech zabezpečena v souladu s platnou legislativou jinými stavebními opatřeními.
Navrhovaná komunikace představuje v krajině výraznou bariéru pro živočichy. Je proto nezbytné
zajistit průchodnost silničního tělesa. Průchodnost tělesa silnice je možná v místech mimoúrovňových
křížení a mostních objektů. V případě, že tyto stavební objekty nejsou dostatečné, je nezbytné realizovat
další speciální průchody.
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Při volbě nové trasy komunikace R55 a jejího připojení na stávající I/55 dojde ke kácení zeleně.
Pokácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou v umístění a skladbě odsouhlasené orgánem
ochrany přírody.
Ostatní negativní vlivy výstavby a provozu silnice R 55 jako jsou vlivy na podzemní vody,
krajinný ráz, kulturní památky a přírodní bohatství lze považovat za relativně málo významné.
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VII. Návrh stanoviska
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Tř.Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
Olomouc
Č.j.:
Vyřizuje: RNDr.Grúz

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru
Silnice R55 stavba 5505, Otrokovice obchvat JV, aktualizace DÚR
I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Kategorie komunikace:
Délka celého úseku dle aktualizace DÚR:
Délka úseku posouzeného dle zákona č. 244/1992 Sb.,
2.12.2002 vydáno souhlasné stanovisko MŽP,
Rozhodnutí o umístění stavby č.5/2004 vydáno
MěÚ Otrokovice, stavebním úřadem: 23.4.2004

R 24,5/100
3 140 m
2 640 m

Předmět posouzení oznámení EIA :
prodloužení hlavní trasy o 500 m
(spojení stavby 5505 – JV obchvat Otrokovice a stavby 5506 – Napajedla – Babice)
I.3. Umístění záměru
Kra j:
Obec :
Katastrální územ í:

Zlínský
Napajedla
Napajedla

I.4 Oznamovatel
Silniční projekt s.r.o. Brno
I.5 IČO oznamovatele
469 688 22
I.5 Sídlo oznamovatele
Bohunická 50, 619 00 Brno
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II. Průběh posuzování
II.1. Oznámení
Oznámení záměru zpracovala RNDr. Zuzana Kadlecová, Sokolská 3921, 760 01 Zlín (Osvědčení o
odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na
životní prostředí a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní
prostředí č.j. 15 246/3983/OEP/92).
Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu dne ……… 2005.
II.2. Dokumentace
V závěru zjišťovacího řízení bylo konstatováno, že předložené oznámení není nutno dopracovávat a
považuje se za dokumentaci.
II.3. Posudek
Posudek záměru zpracoval Ing. Dalibor Vostal,Kounicova 31, 602 00 Brno (Osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní
prostředí a ke zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí č.j.
: 2167/326/OPV/93).

II.4. Veřejné projednání
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v zasedací místnosti ………......... ..
v …….........................… a proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Výsledky veřejného projednání jsou uvedeny v zápisu z veřejného projednání č.j.: ………..........................
ze dne ………...........
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
KHS Zlínského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
MěÚ Otrokovice
Česká inspekce životního prostředí, OI Brno
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Posuzovaná stavba má určité negativní vlivy na životní prostředí. Realizací opatření, navržených
k prevenci, eliminaci a kompenzaci negativních účinků na životní prostředí lze tyto vlivy minimalizovat,
avšak nikoliv úplně vyloučit.
Na základě vyhodnocení významnosti vlivů záměru stavby na jednotlivé složky životního prostředí
je možno konstatovat, že plánovaná trasa JV obchvatu v posuzovaném úseku za předpokladu realizace
navržených technických opatření neznamená z hlediska identifikovaných vlivů žádný významný
nepříznivý vliv. Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných podkladů o předpokládané
stavbě, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke
všem souvisejícm skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr „Silnice R55 stavba 5505,
Otrokovice obchvat JV, aktualizace DÚR“ je ekologicky přijatelný a lze jej doporučit k realizaci.
Negativní vlivy ve fázi výstavby záměru
K narušení faktorů pohody může dojít v časově omezeném období výstavby. Obyvatelé obytných
domů v přilehlé oblasti mohou být krátkodobě ovlivněni zvýšeným hlukem a zvýšeným množstvím emisí
v důsledku dopravy materiálu na stavbu a provozu stavebních mechanismů. Tyto vlivy budou eliminovány
realizací navržených opatření.
Nadlimitní hodnoty hluku ze stavební činnosti byly vypočteny u výpočtových bodů č. 1 – 5 (body
č. 1 – 3 jsou umístěny u bytových domů situovaných nejblíže stáv. I/55 a tím i R55 v místě napojení na
I/55, body č. 4 – 10 jsou umístěny u zástavby podél kom. II/49724).
Při výstavbě v prostoru R55 poblíž obytných domů (výp.body č. 1 –3) je nutno v souladu
s Přílohou č. 6 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění omezit provoz nejhlučnějších stavebních
mechanismů v denní době na max. 12 hod za den.
Při výstavbě v prostoru u rodinných domků (bod č. 4) je nutno v souladu s Přílohou č. 6 nařízení
vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění omezit provoz nejhlučnějších stavebních mechanismů v denní
době na max. 3 hod za den.
Negativní vlivy provozu záměru
Z hlediska hodnocených vlivů dopravy na ovzduší je relativně nejvýznamnější imisní příspěvek
suspendovaných částic frakce PM10. Imisní příspěvek této škodliviny z dopravy vypočtený rozptylovou
studií je natolik nízký, že významné zdravotní riziko nepředstavuje. Výpočet dle současné metodiky však
nezahrnuje sekundární vznik částic v ovzduší z původně plynných škodlivin a sekundární prašnost, takže
o skutečném vlivu dopravy plně nevypovídá.
Odhad imisního pozadí PM10 pro danou lokalitu již představuje úroveň znečištění ovzduší, která má
podle současných poznatků prokazatelný významný nepříznivý vliv na zdraví exponované populace,
který se projevuje zvýšenou nemocností a kratší dobou dožití. Riziko zvýšené nemocnosti obyvatel na
respirační onemocnění představuje i odhadovaná úroveň imisního pozadí oxidu dusičitého.
Hluk ze stávající dopravy po stávajících silnicích I/55 a III/49724 při intenzitách dopravy
předpokládaných v roce 2010 dosahuje dle hlukové studie úrovně, představující u části obyvatel okolní
zástavby příčinu obtěžování a rušení spánku, přičemž nelze vyloučit ani možné zdravotní důsledky
dlouhodobé expozice hluku v podobě zvýšené nemocnosti.
Realizací obchvatu a plánovaných protihlukových opatření dojde k významnému snížení hlukové
zátěže u většiny posuzovaných obytných objektů, což se projeví snížením počtu obyvatel v riziku
nepříznivých účinku hluku.
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III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o
znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je vzhledem k daným prostorovým možnostem, uspořádání krajiny a
požadovaným technickým parametrům standardní, v souladu s platnými předpisy a je pro potřeby
posouzení vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostatečně popsáno.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je voleno vhodné směrové vedení silnice a výškové uspořádání
(podélný profil), čímž je podle možností eliminována ve volné krajině většina negativních vlivů do té míry,
že není nutné realizovat žádné mimořádné technické řešení.
Úroveň technického řešení je zajištěna zpracovanými studiemi, posudky a hodnoceními, které jsou
na dostatečné odborné úrovni.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na
životní prostředí

a) podmínky pro fázi přípravy
Ochrana zdraví obyvatel
Navrhnout protihlukové stěny dle závěrů hlukové studie.

Ochrana přírody a krajiny
Zpřesnit zábory půdy na jednotlivých bonitách.
Specifikovat rozsah kácené zeleně.
Ke kácení dřevin požádat v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb.o povolení orgán ochrany přírody.
Při zpracování projektu ozelenění stavby respektovat následující podmínky:
Projekt zpracovat se zřetelem na kompenzaci negativních vlivů na krajinný ráz.
S ohledem na bezprostřední blízkost navrhovaného regionálního biocentra Pod dubovou volit k ozelenění
v předmětném úseku trasy výhradně stanovištně původní druhy dřevin.
Náhradní výsadby směřovat především jako liniovou a skupinovou zeleň do volné krajiny v blízkosti
ochvatu.
Vysázet linii dřevin podél odvodňovacího příkopu do Moravy

Ochrana vod
Pro zachycení ropných a jiných látek škodlivých vodám v případě havárie se doporučuje osadit vyústění
příkopů lapači nečistot s možností instalace norné stěny.

Odvodnění území
Pro další stupeň projektové dokumentace zajistit rozpracování studie plošných protierozních opatření na
pozemcích nad JV obchvatem do podoby prováděcích projektů.

Architektonické a archeologické památky
Investor uzavře v dostatečném časovém předstihu před zahájením vlastních prací smlouvu s organizací
oprávněnou k provádění záchranných archeologických výzkumů.
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b) podmínky pro fázi realizace

Ochrana zdraví obyvatel
Při provádění zemních prací je nutné eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací.
V období výstavby eliminovat hluk a emise ze staveniště:
- kropením staveniště,
- eliminací prací emitujících zvýšený hluk vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi,
vypínáním motorů strojů,
- kontrolou technického stavu strojů a mechanizace.
V souladu s Přílohou č. 6 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění při výstavbě v prostoru R55
poblíž tří obytných domů omezit provoz nejhlučnějších stavebních mechanismů v denní době na max.
12 hod za den.
Při výstavbě v prostoru u rodinných domků podél kom. III/49724 je nutno omezit provoz nejhlučnějších
stavebních mechanismů v denní době na max. 3 hod za den.
Realizovat navržená protihluková opatření.

Ochrana vod
Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování stavebních
materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo docházet k úniku
závadných látek do okolního prostředí.
Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy s následným znečišťováním komunikací.
Zamezit znečišťování vod odpady z pracovních procesů, z mytí dopravních prostředků, stavebních strojů
a splachováním bláta.
Na staveništi je nutno zajistit likvidaci splaškových odpadních vod v souladu se zákonem č.254/2001 Sb.
Pro odvodnění srážkových vod ze silnic je nutné před vyústěním do povrchových toků umístit lapače
splavenin.

Ochrana přírody a krajiny
Nutná kácení realizovat v době vegetačního klidu.
Chránit vzrostlou zeleň v bezprostřední blízkosti stavby oplocením nebo zábranami.
Před zahájením zemních prací nejméně 2 týdny dopředu ohlásit příslušné organizaci oprávněné
k provádění archeologického záchranného průzkumu.
Skrytou ornici využívat pro rekultivaci násypů. Během uložení bude ošetřena proti zaplevelení.
Z důvodů prevence proti ruderalizaci zajistit důslednou rekultivaci pozemků postižených výstavbou.

Nakládání s odpady
Směsný stavební a demoliční odpad vzniklý při výstavbě roztřídit na jednotlivé složky.
Zajistit prostor pro skladování event. nebezpečných odpadů a likvidaci těchto druhů odpadů odbornou
firmou.
c) podmínky pro fázi provozu
Po uvedení obchvatu do provozu je nutno ověřit skutečně dosahované hladiny hluku u nejbližší obytné
zástavby Napajedel a s výsledky seznámit obec i obyvatele příslušných území.
Pravidelně sledovat provedené výsadby, zajistit náhradní výsadbu za odumřelou, aby byla zachována
funkčnost.
Při zimní údržbě upřednostňovat aplikaci skrápění vozovky roztokem solí.
Provádět kontroly funkčnosti odvodňovacích zařízení.
Při opravách a údržbě komunikace zajišťovat třídění odpadů a jejich využití.
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III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr byl zpracován invariantně.
III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku
Vypořádání vyjádření k oznámení (dokumentaci)
K oznámení byla doručena celkem 4 vyjádření dotčených územně samosprávných celků, správních
úřadů a organizací. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny ve zjišťovacím
řízení a byly vyhodnoceny a vypořádány v dokumentaci a v posudku.
Vypořádání vyjádření k posudku

III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených územně
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti, zpracovaného posudku a výsledků
veřejného projednání posudku a dokumentace vydává
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy VIII jako příslušný úřad podle § 22 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z hlediska hodnocení vlivů posuzovaného záměru na
životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru
”Silnice R55 stavba 5505, Otrokovice obchvat JV, aktualizace DÚR ”
dle navrženého řešení, které bylo vyhodnoceno v dokumentaci.
Podmínky souhlasného stanoviska, které je oznamovatel povinen zajistit:

a) podmínky pro fázi přípravy
1) Navrhnout protihlukové stěny dle závěrů hlukové studie.
2) Zpřesnit zábory půdy na jednotlivých bonitách.
3) Specifikovat rozsah kácené zeleně.
4) Ke kácení dřevin požádat v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb.o povolení orgán ochrany
přírody.
5) Při zpracování projektu ozelenění stavby respektovat následující podmínky :
Projekt zpracovat se zřetelem na kompenzaci negativních vlivů na krajinný ráz.
Náhradní výsadby směřovat především jako liniovou a skupinovou zeleň do volné krajiny v
blízkosti ochvatu.
Vysázet linii dřevin podél odvodňovacího příkopu do Moravy
Pro další stupeň projektové dokumentace zajistit rozpracování studie plošných protierozních
opatření na pozemcích nad JV obchvatem do podoby prováděcích projektů.
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6) Investor uzavře v dostatečném časovém předstihu před zahájením vlastních prací smlouvu s
organizací oprávněnou k provádění záchranných archeologických výzkumů.
7) Zajistit vypracování pro další stupeň PD vypracování projejktu „Biologické hodnocení předmětné
lokality“, zpracované autorizovanou osobou.
b) podmínky pro fázi realizace
1) Při provádění zemních prací je nutné eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací.
2) V období výstavby eliminovat hluk a emise ze staveniště:
- kropením staveniště,
- eliminací prací emitujících zvýšený hluk vhodným rozmístěním mechanizace a strojů na staveništi,
vypínáním motorů strojů,
- kontrolou technického stavu strojů a mechanizace.
3) V souladu s Přílohou č. 6 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném znění při výstavbě v prostoru R55
poblíž tří obytných domů omezit provoz nejhlučnějších stavebních mechanismů v denní době na max.
12 hod za den. Při výstavbě v prostoru u rodinných domků podél kom. III/49724 je nutno omezit
provoz nejhlučnějších stavebních mechanismů v denní době na max. 3 hod za den.
4) Realizovat navržená protihluková opatření.
5) Při výstavbě zajistí dodavatel stavby, aby pohyb stavebních mechanismů, skladování stavebních
materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo docházet k úniku
závadných látek do okolního prostředí.
6) Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy s následným znečišťováním komunikací.
7) Zamezit znečišťování vod odpady z pracovních procesů, z mytí dopravních prostředků, stavebních
strojů a splachováním bláta.
8) Na staveništi je nutno zajistit likvidaci splaškových odpadních vod v souladu se zákonem č.254/2001
Sb. Pro odvodnění srážkových vod ze silnic je nutné před vyústěním do povrchových toků umístit
lapače splavenin.
9) Nutná kácení realizovat v době vegetačního klidu.
10) Chránit vzrostlou zeleň v bezprostřední blízkosti stavby oplocením nebo zábranami.
11) Před zahájením zemních prací nejméně 2 týdny dopředu ohlásit příslušné organizaci oprávněné
k provádění archeologického záchranného průzkumu.
12) Skrytou ornici využívat pro rekultivaci násypů. Během uložení bude ošetřena proti zaplevelení.
13) Z důvodů prevence proti ruderalizaci zajistit důslednou rekultivaci pozemků postižených výstavbou.
14) Směsný stavební a demoliční odpad vzniklý při výstavbě roztřídit na jednotlivé složky.
15) Zajistit prostor pro skladování event. nebezpečných odpadů a likvidaci těchto druhů odpadů odbornou
firmou.
c) podmínky pro fázi provozu
1) Po uvedení obchvatu do provozu je nutno ověřit skutečně dosahované hladiny hluku u nejbližší obytné
zástavby Napajedel a s výsledky seznámit obec i obyvatele příslušných území.
2) Pravidelně sledovat provedené výsadby, zajistit náhradní výsadbu za odumřelou, aby byla zachována
funkčnost.
3) Při zimní údržbě upřednostňovat aplikaci skrápění vozovky roztokem solí.
4) Provádět kontroly funkčnosti odvodňovacích zařízení.
5) Při opravách a údržbě komunikace zajišťovat třídění odpadů a jejich využití.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku :

29.04.2005

Jméno, příjmení, bydliště a telefon
zpracovatele posudku:

Ing. Dalibor Vostal
Kounicova 31, 602 00 Brno

Napajedla

Podpis zpracovatele posudku :

Autorizace ke zpracování posudku :

Osvědčení č.j. 2167/326/OPV/93
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Přílohy
Seznam vyjádření
•
•
•
•
•
•

MŽP OVSS VIII - závěr zjišťovacího řízení
MěÚ Otrokovice – souhrnné vyjádření
MěÚ Otrokovice – změna souhrnného vyjádření
KÚ Zlínského kraje – vyjádření
ČIŽP OI Brno
KHS Zlínského kraje - vyjádření
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D.VI. Nedostatky a neurčitostí ve znalostech
V době zpracování oznámení EIA byla k dispozici dokumentace stavby pro územní rozhodnutí,
která obsahuje výše specifikované údaje nutné pro vypracování oznámení. Údaje o území jsou
dostatečné.
Nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by bránily formulování konečného závěru.

Část E

Porovnání variant řešení záměru

Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí je uvedeno
v kap. B.I.5. oznámení. Pro upřesnění na tomto místě uvádím možné varianty porovnávání stavů.
Pro variantní posouzení záměru jsou možné následující varianty :
1. Nulová varianta
2. Varianta umístění v jiné lokalitě
3. Varianta ekologicky optimální
4. Varianta předkládaná oznamovatelem
Navrhovaná varianta záměru (aktualizace DÚR – prodloužení úseku o 500 m) je pouze v jedné
variantě umístění, protože je dána situováním navazujících úseků stavby rychlostní komunikace R55.
Varianta umístění a výstavby předkládaná oznamovatelem je navržena na standardní úrovni a
v mnoha aspektech se blíží k ekologicky optimální variantě. Navrženou variantu je možno hodnotit jako
vhodnou.

Hodnocení zpracovatele posudku
Podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru povinné.
V posuzovaném případě je návrh jedné varianty obchvatu ovlivněn a dán návazností na stávající
mostní objekt přes řeku Moravu a další související úseky vedení rychlostní komunikace R 55.
Vzhledem k tomu, že předložený záměr obchvatu je v souladu s příslušným územním
plánem a že příslušný úřad nenavrhl podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. další zpracování
variant řešení záměru, považuje zpracovatel posudku předložené řešení vedení obchvatu
a provedené hodnocení z hlediska ochrany životního prostředí za dostačující k ukončení procesu
posuzování podle cit. zákona.
Navrhovaný obchvat Otrokovic je z hlediska ochrany životního prostředí každopádně
příznivější než stávající stav vedení komunikace I/55.

Část F

Závěr

V této kapitole zpracovatelka uvádí, že na základě komplexního zhodnocení všech dostupných
podkladů o předpokládané stavbě, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního lze
konstatovat, že navrhovaný záměr „Silnice R55 stavba 5505, Otrokovice obchvat JV, aktualizace DÚR“ je
ekologicky přijatelný a lze jej doporučit k realizaci.

Část G

Shrnutí netechnického charakteru

Tato kapitola slouží především pro lepší orientaci laické veřejnosti. Jsou zde podané základní
informace a popis záměru.
Kapitola je zpracovaná dostatečně.
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