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I. Základní údaje

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
D48 MÚK Bělotín - Rybí

2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je rekonstrukce stávající směrově nedělené čtyřpruhové komunikace I/48
bez zpevněných krajnic kategorie S 15/100 na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou
s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem.
Třída: Dálnice II. tř.
Kategorie: R 25,5/120
Záměr zahrnuje mimo jiné:
 úsek MÚK Bělotín - Dub (km 0,864 - 5,900) - délka 5 036 m
 úsek Palačov - Rybí (km 9,600 - 21,900) - délka 12 300 m
 silniční objekty: silnice D 48, doprovodná silnice III. tř. Bělotín - Polom,
přeložka silnice III/0483 Polom - Dub, oprava silnic III. tř. v trase doprovodné
komunikace Dub-Nový Jičín, úprava napojení silnice II/482
 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Dub, MÚK Starý Jičín, MÚK Nový Jičín západ, MÚK Nový Jičín - východ
 počet mostů na sil. D 48: 13
 počet ostatních mostů: 2 (na přeložce sil. III/0483 přes žel. trať, na MK přes
řeku Jičínku v Šenově u Nového Jičína).
Záměr nezahrnuje:
 úsek v km 5,900 - 9,600 (Dub - Palačov), který je součástí stavby silnice I/35
Lešná - Palačov včetně MÚK Palačov
 most (estakáda) přes trať ČD a silnici I/57 v Novém Jičíně - km 17,730 až
18,107 (rekonstrukce mostu byla provedena jako samostatná stavba v roce
2006)

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Úsek MÚK Bělotín - Polom:
kraj:
Olomoucký
obec:
Bělotín, Polom
kat. území: Bělotín, Polom u Hranic
Úsek Polom - Dub a Palačov - Rybí:
kraj:
Moravskoslezský
obec:
Jeseník nad Odrou, Starý Jičín, Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína,
Rybí
kat. území: Blahutovice, Heřmanice u Polomi, Dub u Nového Jičína, Starojická
Lhota, Palačov, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Jičina, Loučka
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u Nového Jičína, Nový Jičín – Dolní předměstí, Šenov u Nového
Jičína, Rybí

4. Obchodní firma oznamovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

5. IČ oznamovatele
65993390

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
Předmětem posouzení je dokumentace záměru „D48 MÚK Bělotín – Rybí“ (dále jen
záměr) s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., která byla zpracována
oprávněnou osobou Ing. Lubošem Štanclem, držitelem autorizace dle § 19 zákona č.
100/01 Sb. - rozhodnutí č. j. 39838/ENV/10 ze dne 6. 5. 2010, prodlouženo rozhodnutím č. j.
89011/ENV /14 ze dne 14. 1. 2015.
Zpracování dokumentace nepředcházelo zjišťovací řízení. Oznamovatel využil § 6
odst. 5 zákona 100/2001 Sb. v platném znění a předložil místo oznámení dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu. V
tomto případě se dále postupuje podle § 8.
Dokumentace záměru byla předložena na Ministerstvo životního prostředí ČR, které
posuzování vlivů převedlo na MŽP odbor výkonu státní správy IX (dále jen MŽP).
Dokumentace byla rozeslána dopisem MŽP č. j. MZP/2017/580/484,24396 ze dne 21. 9. 2017
dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření a ke
zveřejnění. Dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Lubošem Štanclem,
držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb.
Zpracováním posudku k cit. záměru byl na základě výběrového řízení pověřen Ing.
Josef Tomášek, CSc., držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a
posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č. o. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993
s posledním prodloužením autorizace na 5 let pod č. j.: 37351/ENV/16 ze dne 26. 6. 2016.
Dokumentace záměru byla zpracovateli posudku předána 20. 11. 2017 (doručeno poštou):
1. 11. 2017 nabyl účinnosti zákon 326/2017 Sb. kterým se mění zákon 100/2001 Sb.
Dle přechodného ustanovení tohoto zákona č. 2 posuzování vlivů na životní prostředí
zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro
vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se
nemění.
Po prostudování dokumentace k předmětnému záměru zpracovatel posudku
konstatoval, že dokumentace neobsahuje kapitoly požadované dle zákona č. 326/2017 Sb. např. biologická rozmanitost, vlivy na klima, a že v kapitole D.I. není uveden vliv
demoličních prací. Dopisem ze dne 22. 11. 2017 doporučil příslušnému úřadu vrátit
dokumentaci k přepracování tak, aby odpovídala v členění i obsahově příloze č. 4 zákona
100/2001 Sb. v platném znění a posuzování vlivů předmětného záměru proběhlo v souladu
s platnou legislativou. Dále doporučil v přepracované dokumentaci zohlednit došlá vyjádření
ke stávající dokumentaci, případně uvést proč k nim není přihlíženo.
MŽP dopisem č. j. MZP/2017/580/1277,40845 ze dne 31. 11. 2017 vyzval
oznamovatele k doplnění dokumentace tak, aby splňovala náležitosti přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb. v současně platném znění. Dále bylo doporučeno, aby bylo reflektováno na
„Metodický výklad k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků zákona 100/2001 Sb. a
aby reagovala na všechna obdržená vyjádření k dokumentaci.
Oznamovatel předložil doplněnou dokumentaci příslušnému úřadu a ten jej dopisem
č. j. MZP/2017/580/1404,47346 ze dne 21. 12. 2017 následně rozeslal dotčeným správním
orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření a ke zveřejnění. Doplněná
dokumentace byla zpracována opět oprávněnou osobou Ing. Lubošem Štanclem.
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Zpracovateli posudku byla doplněná dokumentace doručena poštou 22. 12. 2017. Vyjádření
k doplněné dokumentaci byla zpracovateli posudku doručena 19. 2. 2018.

II.1. Úplnost dokumentace
Doplněná dokumentace vlivů záměru „D48 MÚK Bělotín - Rybí“ na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“) je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb. ve
znění zákona č. 326/2017 Sb. Dokumentace byla doplněna v plném rozsahu, takže
v následujícím textu je hodnocena jen doplněná dokumentace.
Dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Lubošem Štanclem, držitelem
autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - rozhodnutí č. j. 39838/ENV/10 ze dne 6. 5. 2010,
prodlouženo rozhodnutím č. j. 89011/ENV /14 ze dne 14. 1. 2015
Dokumentace obsahuje 101 stran textu a 11 příloh. Byla zpracovaná v listopadu 2017.
Na začátku dokumentace je nad rámec osnovy dle přílohy č. 4 uvedena kapitola Úvod,
ve které jsou popsány důvody doplnění dokumentace, uveden přehled dosavadního průběhu
posuzování a vypořádány připomínky k původní dokumentaci.
Vlastní dokumentace v kapitole A Údaje o oznamovateli charakterizuje základní údaje
o oznamovateli předkládaného záměru.
Kapitola B Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky záměru a splňuje
po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola
komentována v další části předkládaného posudku.
Kapitola C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území - kapitola splňuje
po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola
komentována v další části předkládaného posudku.
Kapitola D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí - kapitola splňuje po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného posudku.
Předložená dokumentace obsahuje dále požadovanou kapitolu E Porovnání variant
řešení záměru, kapitolu F Závěr, kapitolu G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického
charakteru a kapitolu H Přílohy (součástí dokumentace je 11 příloh - uvedeny pouze
digitálně).

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
V této části posudku je hodnocen obsah jednotlivých kapitol doplněné dokumentace.
Je prověřena úplnost a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování
a prezentace. Jmenovitě jsou uvedeny všechny nedostatky ve zpracování, kterých se
zpracovatel dokumentace dopustil a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry
dokumentace.
Obsah jednotlivých kapitol dokumentace je shrnut do krátkého odstavce a stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování je uvedeno kurzivou za tímto shrnutím.
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Úvod
V této kapitole jsou popsány důvody doplnění dokumentace, uveden přehled
dosavadního průběhu posuzování a vypořádány připomínky k původní dokumentaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola je zpracována nad rámec osnovy dokumentace, ale je účelné, že ji
zpracovatel dokumentace uvedl. K vypořádání vyjádření k dokumentaci nemá zpracovatel
posudku připomínky.

A. Údaje o oznamovateli
Uvedeny jsou následující údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, sídlo a kontakty
na 3 zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola obsahuje všechny údaje požadované zákonem. Místo
bydliště oprávněného zástupce je uvedena adresa pracoviště, což je v materiálech procesu
EIA obvyklé.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona
Je uveden tento název: D48 MÚK Bělotín - Rybí
Záměr je dle přílohy č. 1 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění zařazen do kategorie
I, do bodu 48 - „Silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně
rozšíření nebo rekonstrukce stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně
jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o
souvislé délce od stanoveného limitu.“ přílohy č. 1 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k údaji v následující kapitole, že se jedná o dálnici II. třídy, měl být záměr
zařazen pod bod 47 - Dálnice I. a II. třídy (kategorie I).
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je rekonstrukce stávající směrově nedělené čtyřpruhové komunikace bez
zpevněných krajnic kategorie S 15/100 na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou
s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem.
Třída: Dálnice II. třídy.
Jsou uvedeny úseky komunikace, kterých se záměr týká (MÚK Bělotín - Dub - délka 5
036 m a Palačov - Rybí - délka 12 300 m) a další silniční objekty (okolní komunikace, mosty,
MÚK). Je uvedena celková situace stavby s vyznačením mostních objektů.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.I.3. Umístění záměru
V údajích o umístění záměru jsou uvedeny kraje Olomoucký a Moravskoslezský,
okresy Přerov a Nový Jičín, obce Bělotín, Polom, Jeseník nad Odrou, Starý Jičín, Nový Jičín,
Šenov u Nového Jičína a Rybí a dotčená katastrální území. Je podrobněji popsáno okolí
posuzované komunikace s tím, že trasa záměru je znázorněna v příloze č. 1.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Je konstatováno, že předmětem stavby je rekonstrukce stávající směrově nedělené
čtyřpruhové komunikace bez zpevněných krajnic kategorie S 15/100 na čtyřpruhovou
komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních
pruhů středním dělicím pásem, kategorie: R 25,5/120.
Je popsán střet s jinými záměry v jednotlivých úsecích (např. stavba silnice I/35 Lešná
- Palačov, křížení s trasou průplavu Dunaj - Odra - Labe, křížení s žel. tratí ČD).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s
uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na
životní prostředí
Jsou uvedeny důvody rozvoje dopravní infrastruktury i vnitrostátní a popsána
návaznost řešené komunikace na další připravované stavby v okolí (např. přeložka silnice
I/35).
Je citováno, z vyjádření z hlediska plánovací dokumentace, které vydal Městský úřad
Nový Jičín, kde je uvedeno, že na stavbu „Silnice R48 MÚK Bělotín - Rybí“ bylo stavebním
úřadem vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 4. 2. 2009, které je pravomocné a
stále platné.
Záměr je s ohledem na skutečnost, že se jedná o rekonstrukci stávající směrově
nedělené čtyřpruhové komunikace, předkládán invariantně jak z hlediska lokalizace, tak
z hlediska technického řešení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Záměr představuje rekonstrukci stávající směrově nedělené čtyřpruhové komunikace
bez zpevněných krajnic kategorie S 15/100 na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou
s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem.
Situování stavby vychází z celkové koncepce řešení trasy silnice D48 Bělotín (navazuje na
dálnici D47) - Palačov (napojení silnice R35) – Český Těšín - státní hranice. Silnice je
budována jako kapacitní komunikační trasa zařazená do systému mezinárodních silnic pod
číslem E 462. Silnice D48 bude na ostatní silniční síť napojena zásadně mimoúrovňovými
křižovatkami, které jsou umísťovány na dopravně významné silnice. V úseku stavby jsou
navrženy 4 mimoúrovňové křižovatky (MÚK Dub, MÚK Starý Jičín, MÚK Nový Jičínzápad, MÚK Nový Jičín-východ), které umožňují napojení na stávající silniční síť. Ostatní
stávající napojení a sjezdy budou zrušeny.
Součástí stavby jsou také úpravy na silnici I/57 a přeložky silnic III. tř., po kterých
bude vedena trasa doprovodné komunikace a které umožní bezprostřední obsluhu území.
Podrobněji jsou popsány přípravné práce (příprava území, demolice, rekultivace
opuštěných úseků komunikací), řešení silnice D48 v jednotlivých úsecích, v tabulce je uveden
výčet protihlukových stěn a jejich popis, je uveden popis řešení doprovodné komunikace,
popis jednotlivých mimoúrovňových křížení a výčet mostních objektů a zdí.
Je konstatováno, že záměr nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., zákon o
integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o
změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).
Stanovisko zpracovatele posudku:
V této kapitole zpracovatel posudku postrádá údaje o řešení odvodnění komunikace je ale uvedeno v kapitolách B.III.1 a B.IIII.2. a o vegetačních úpravách - uvedeno
v kapitolách B.II.3 Ostatní přírodní zdroje a B.III.5 Doplňující údaje.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace je uvedeno v roce 2019, dokončení v roce 2023
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Pro úsek MÚK Bělotín - Polom je uveden Olomoucký kraj a obce Bělotín a Polom,
pro úsek Polom - Dub a Palačov - Rybí Moravskoslezský kraj a obce Jeseník nad Odrou,
Starý Jičín, Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína a Rybí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona 100/2001 Sb. a správních
orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Územní řízení
Je zmíněno územní rozhodnutí pro „R48 MÚK Bělotín - Rybí“, které bylo vydáno dne
4. 2. 2009, č. j. ÚPS/387/2009 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), které je přílohou dokumentace a do kterého byly převzaty podmínky
Stanoviska EIA z r. 2004. V tomto ÚR č. j. ÚPS/387/2009 není zahrnut úsek 18,1 - 20,3 km,
pro který je vedeno samostatné řízení u Městského úřadu Nový Jičín. Toto řízení bylo dne
2. 5. 2016 přerušeno do doby vydání závazného stanoviska příslušného úřadu posuzující vlivy
záměrů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 39/2015 Sb.
Jsou zmíněna vyjádření jednotlivých stavebních úřadů k souladu záměru s územními
plány obcí (záměr je v souladu s těmito územními plány).
Vzhledem k tomu, že, jak ve zmíněném vyjádření Stavební úřad při MěÚ Nový Jičín
uvádí, předložené podklady nezohledňují územní rezervy plynoucí ze ZÚR MSK, Městský
úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, souhlasí se záměrem „D48
MÚK Bělotín – Rybí“ pouze za podmínky, že bude kladně projednán také z hlediska
územních rezerv s Ministerstvem dopravy, Krajským úřadem-odborem územního plánování
a stavebního řádu, Krajským úřadem-odborem dopravy, a Ředitelstvím silnic a dálnic.
Stavební řízení
Dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP, PDPS) „Silnice R
48 MÚK Bělotín - Rybí“ zpracovala společnost PRAGOPROJEKT a.s. v r. 2007, poslední
aktualizace byla provedena 09/2012. Stavební povolení bylo prozatím vydáno pouze pro
doprovodné objekty, nikoli pro hlavní trasu silnice. Podmínky Stanoviska EIA z r. 2004 byly
převzaty do DSP.
Stavební povolení a kolaudační souhlas pro jednotlivé objekty vydávají příslušné
stavební úřady podle územní příslušnosti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

B.II. Údaje o vstupech
B. II.1. Půda
Je konstatováno, že pro záměr byl v 11/2007 zpracován pedologický průzkum a jsou
popsány třídy ochrany půd, které se v zájmovém území vyskytují (II., III, IV a V. třída
ochrany).
V tabulce jsou uvedeny trvalé a dočasné zábory dle jednotlivých krajů. Je uvedena
bilance humózní vrstvy s tím, že přebytečná ornice (35 945,7 m3) bude nabídnuta
zemědělským organizacím a hospodařícím subjektům.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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B.II.2. Voda
V úvodu jsou komentovány výsledky inventarizace stávajících individuálních vodních
zdrojů. Pro období výstavby je komentována potřeba pitné vody pro sociální zařízení a
potřeba technologické vody např. pro výrobu betonových směsí, ošetřování betonu ve fázi
tuhnutí a tvrdnutí, kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako
ochrana proti nadměrnému prášení a oplachy vozidel. Pro období provozu je zmíněna potřeba
vody na mytí a oplachy vozovky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.II.3. Ostatní přírodní zdroje
Jsou popsány zdroje vhodného násypového materiálu (např. menší pískovny a ložiska
štěrkopísků v okolí, odval kamenolomu Hrabůvka u Hranic, odval karbonských uhelných
hlušin v Paskově-odval „D“). Ve volné trase nové silnice D48 je navržena vozovka
s cementobetonovým krytem, v úsecích mostních objektů, na větvích MÚK a přejezdech SDP
vozovka s asfaltobetonovým krytem. Stručně jsou zmíněny vegetační úpravy.
Pro období provozu je uvedena spotřeba posypového materiálu zimní údržby a
pohonné hmoty a oleje pro mechanizmy údržby silnice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.II.4. Energetické zdroje
Je popsáno připojení na rozvodnou síť a uvedeno, že běžný provoz silnice
nespotřebovává elektrickou energii.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.II.5. Biologická rozmanitost
Pro jednotlivé úseky je popsána přítomnost přírodních stanovišť významných z
hlediska Evropské unie a přítomnost zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a
konstatováno, že realizací záměru dojde k plošnému záboru přírodních biotopů, biotopů
rostlin a živočichů v místě vybudování rozšíření silnice, příp. navazujících komunikací.
S ohledem na možné zvýšení vnosu živin spojené s vyšší hladinou znečistění
dusíkatými látkami v důsledku navýšení provozu na silnici je zmíněna možnost postupné
přeměny druhového složení přírodních společenstev ve prospěch druhů snášejících vysoký
obsah dusíku v půdě. Území dotčené realizací záměru nelze považovat za zvláště hodnotné
z hlediska biologické rozmanitosti. V dotčeném území se nachází obvyklé druhy, které
odpovídají charakteru území, kterým záměr prochází.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Silniční doprava
Je komentováno řešení staveništní dopravy, které ale nelze v současném stupni
projektové přípravy jednoznačně specifikovat (hlavní staveništní provoz bude veden přímo v
trase silnice D48). Stavba bude prováděna za provozu, převážně při částečné uzavírce silnice
I/48, postupně po polovinách. V místech napojení stavby na stávající silniční síť nebo v
místech křížení při výstavbě mostů, kanalizace, přeložek inženýrských sítí a následných
úpravách komunikací dojde k dočasnému přerušení či částečnému omezení provozu v
závislosti na aktuálním postupu při výstavbě.
Silnice D48 bude na ostatní silniční síť napojena zásadně mimoúrovňovými
křižovatkami, které jsou umísťovány na dopravně významné silnice (4 mimoúrovňové
křižovatky). Ostatní stávající napojení a sjezdy budou zrušeny.
Je uvedena tabulka s intenzitami dopravy jednotlivých hodnocených úseků v roce
2016 (dle celostátního sčítání ŘSD) a 2035 (přepočet pomocí koeficientů vývoje intenzit
dopravy dle TP 225).
Železniční doprava
Trasa D48 kříží v km 5,186 dvoukolejnou železniční trať ČD Hranice - Studénka. V
době výstavby mostního objektu a montáže nosné konstrukce se předpokládají výluky
železničního provozu (maximálně v délce výluky do 3 hodin).
Další infrastruktura:
Na území stavby se nachází vedení inženýrských sítí zásobujících přilehlé sídelní
útvary elektrickou energií, plynem, vodou a meliorované pozemky a trasy místních a
dálkových sdělovacích kabelů. Veškeré nadzemní a podzemní sítě a další vybavení území
dotčené rekonstrukcí silnice budou upraveny, popř. přeloženy tak, aby jejich funkčnost
zůstala zachována.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Ovzduší
Je konstatováno, že posuzovaný záměr představuje liniový zdroj znečišťujících látek
do ovzduší. Bodové, či plošné zdroje byly zvažovány pouze po období výstavby.
Za rozhodující zdroj emisí do ovzduší lze v období výstavby jsou označeny zemní
práce, které budou tvořit podstatnou část stavebních prací s tím, že odhad kvantifikace emisí
je značně spekulativní a zatížen velkým počtem neznámých faktorů. Za nejzásadnější je
označena prašnost, jejímuž vzniku bude nezbytné předcházet cílenými technologickými
opatřeními (kropení, čištění vozovek). Liniovým zdrojem budou automobily přivážející
stavební nebo jiný materiál. Zdroje spojené s výstavbou budou dočasné.
Pro období provozu je popsán vznik emisí a v tabulce je uveden souhrn hmotnostních
toků znečišťujících látek (PM10, PM2,5, NOx, NO2 a BaP) z liniových zdroj pro stávající stav,
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cílový stav a jejich rozdíl. V další tabulce jsou vyčísleny změny velikosti emisí vlivem změny
rychlosti pohybu vozidel.
Voda, půda a půdní podloží
Předpokládá se zachování současného způsobu odvedení vody ze silnice pomocí
silničních příkopů, žlábků a propustků se zaústěním do stávajícího kanalizačního systému v
majetku ŘSD, které jsou dále zaústěny do kanalizačního systému v majetku SmVaK a.s., s
vyústěním do stávajících recipientů. Odvodnění komunikace je podrobněji popsáno.
Pro posouzení možných vlivů souvisejících s vnosem chloridů (solení v zimním
období) do dotčených toků byla vypočítána předpokládaná roční průměrná koncentrace
chloridů v recipientu v období provozu záměru. Vypočítaná hodnota byla porovnána s
hodnotou přípustného znečištění, kterou stanoví nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v podobě
roční průměrné koncentrace Cl-. Bilanční výpočet zatížení vodních toků chloridy je shrnut
v tabulce.
Znečištění půdy a půdního je připuštěno v důsledku mimořádných událostí a
v souvislosti s údržbou (zejména zimní) komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.III.2. Odpadní vody
Pro období výstavby jsou jako hlavní zdroj odpadní vody uvedeny sociální části
zařízení staveniště (splaškové odpadní vody). Předpokládá se jejich zachycení v bezodtoké
jímce a odvoz na ČOV. Množství těchto vod je závislé na spotřebě vody, tj. počtu pracovníků
využívajících příslušné sociální zařízení. Případné oplachy stavebních strojů a zařízení bude
probíhat jen v místech zabezpečených a určených pro tyto účely. Produkce těchto vod bude
nevýznamná.
Nově projektovaná komunikace D48 prochází územím, které je odvodněno
systematickou drenážní soustavou. V průběhu prací budou podchyceny veškeré svodné i
sběrné drény před tělesem nové komunikace. Za tím účelem musí být vybudovány nové
svodné drény podél komunikace s vyústěním do stávajících hlavníků.
Během provozu záměru nebudou vznikat splaškové odpadní vody. Mohou vznikat
odpadní vody z mokrého čištění komunikací, kdy odvedení těchto odpadních vod bude
totožné s dešťovými srážkami odtékajícími z povrchu vozovky. Je popsáno nakládání se
srážkovými vodami (stávající i budoucí).
Úsek silnice D48 km 9,600 - 12,120 prochází v blízkosti ochranného pásma vodního
zdroje Poruba Porubská brána - vodovod podzemní jímací zařízení (470 m jižně od záměru).
Veškerá voda spadlá na povrch zpevněné části komunikace v tomto úseku je zachytávána
a odvedena samostatně (odděleně od vod z přilehlého povodí) kanalizací a bude vypouštěna
po předčištění v odlučovačích ropných látek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.III.3. Odpady
Období výstavby
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Je obecně popsáno nakládání s opady včetně uvedení platných právních předpisů a
zmíněno přednostní využívání vzniklých odpadů. V tabulce je uveden přehled odpadů a
způsob nakládání s nimi.
Období provozu
V období provozu bude vznik odpadů spojen především s úklidem a údržbou vozovky
a okolí. Opět je popsáno obecné nakládání s odpady a v tabulce je přehled odpadů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.III.4. Ostatní emise a rezidua
Hluk
Pro období výstavby je jen obecně konstatováno, že bude okolí stavby zatíženo
hlukovými emisemi stavebních strojů, vozidel obsluhujících stavbu a dalším zdrojem hluku
budou práce spočívající v odstranění asfaltových vozovek, zemní práce a demolice.
Stav po realizaci záměru hodnotí samostatná Hluková studie, která modeluje stav ve
výpočtových bodech, které byly zvoleny u všech obytných objektů umístěných v blízkosti
D48. Pro zmírnění účinků hluku při provozu záměru byly navrženy protihlukové stěny výšky
2,5 –5,0 m v celkové délce 9 537 (je popsáno jejich řešení). Výpočtovým způsobem byla
v hlukové studii ověřena předpokládaná příspěvková hluková zátěž v nejbližších chráněných
venkovních prostorech staveb ve sledovaném území pro 3 varianty (stávající hluková situace,
výhledová hluková situace bez realizace záměru a výhledová hluková situace - aktivní
varianta s realizací záměru s opatřeními).
Jsou uvedeny závěry hlukové studie pro jednotlivé varianty (ve stávajícím stavu a ve
výhledu bez realizace záměru jsou hodnoty ve všech lokalitách u objektů umístěných v
blízkosti stávající komunikace nižší, než je stanovený hygienický limit hluku v denní i noční
době, ve výhledu s realizací záměru včetně protihlukových opatření hodnoty výrazně
poklesnou). Dle výpočtů poklesnou ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve všech
výpočtových bodech těchto lokalit pod úroveň platných limitů i bez započtení korekce pro
starou hlukovou zátěž, lze reálně předpokládat dodržení hygienických limitů hluku
stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, pro denní i noční dobu většiny výpočtových bodů.
Vibrace
Pro období výstavby je zmíněna možnost vzniku vibrací činností těžkých stavebních
strojů, nebo průjezdy těžkých nákladních automobilů. Jejich výskyt bude převážně
krátkodobý a omezí se pouze na denní pracovní dobu. Vzhledem k tomu, že některé stavební
práce budou probíhat v blízkosti obytné zástavby, je navržena potřeba monitorovat, zda
vibrace nemají vliv na statiku budov a případné identifikované poruchy opravit. Vibrace v
období provozu s vlivem na okolí se nepředpokládají.
Záření
V souvislosti s plánovanou výstavbou a provozem na posuzovaném záměru nelze
očekávat projevy radioaktivních a elektromagnetických jevů.
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Zápach
Vzhledem k charakteru záměru nelze očekávat obtěžování zápachem jak v době
výstavby, tak v době provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Pouze poznámka, že hodnocení uvedené v části týkající se hluku patří
až do kapitoly D. Podle výsledků hlukové studie budou platné hygienické limity dodrženy ve
všech výpočtových bodech.
B.III.5. Doplňující údaje
Jsou uvedeny údaje o terénních a vegetačních úpravách a o řešení dotčené meliorační
sítě a řešení křížení s vodotečemi.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této kapitole jsou environmentální charakteristiky popsány v těchto podkapitolách:
 Územní systémy ekologické stability krajiny
 Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, Natura 2000
 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
 Území hustě zalidněná
 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní
poměry v dotčeném území
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném
území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny,
zejména ovzduší, vody, půdy, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klimatu,
obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně
architektonických a archeologických aspektů
V této kapitole jsou popsány následující složky životního prostředí:
 Klimatické poměry
 Kvalita ovzduší
 Voda
 Půda
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 Geologické poměry
 Hydrogeologické poměry
 Geomorfologie
 Přírodní zdroje
 Fauna, flóra a ekosystémy
 Krajina
 Obyvatelstvo
 Hmotný majetek
 Kulturní památky
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

C.III. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení
záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a
vědeckých poznatků posoudit
Jsou shrnuty některé údaje o zájmovém území uvedené v předešlých kapitolách a
konstatováno, že současné zatížení dotčeného území je úměrné jeho charakteru a způsobu
využití. Lze předpokládat, že po realizaci záměru nebude překročena únosná míra zatížení
posuzované oblasti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Pouze poznámka, že hodnocení po realizaci záměru patří až do
kapitoly D.

D. Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých,
sekundárních,
kumulativních,
přeshraničních,
krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů
záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních
prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících
látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými
záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně
přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou
dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního
prostředí
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D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Je konstatováno, že byla vypracována samostatná studie vlivu záměru na veřejné
zdraví.
Sociálně ekonomické vlivy
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí. Stavba nemá přímý vliv
na řešení problému nezaměstnanosti, zvýšení kvality dopravní obsluhy území však může
přispět ke zlepšení podnikatelských aktivit v okolních obcích.
V hodnocení vlivů provozu projektovaného záměru na veřejné zdraví byly posuzovány
fyzikální škodlivina (hluk) a chemické polutanty - imise škodlivin. Jsou uvedeny závěry
vyplývající z posouzení zdravotních rizik, ze kterých vyplývá, že zdravotní riziko chemických
imisí způsobené realizací záměru není ve srovnání se současnou zátěží prostředí významné,
dominantním vlivem bude i do budoucna současná zátěž atmosféry a komunální dopravní
zátěž prostředí z dopravního provozu na komunikační síti, která je charakteristická pro
nulovou variantu. Naproti tomu se očekává prokazatelná příznivá změna hlukových imisí,
která bude souviset s rekonstrukcí stávající komunikace I. třídy a jejím převedením do
kategorie D48, kdy se očekává snížení stupně zdravotního rizika z expozice hluku.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává za současného stupně zátěže životního
prostředí převaha pozitivních důsledků realizace záměru.
Hlukovou situaci je doporučeno ověřit v období zkušebního provozu záměru, pomocí
terénního měření. Významný příznivý efekt v podobě zlepšení jízdních parametrů na tranzitní
komunikaci a zvýšení plynulosti dopravního proudu je přitom zjevný. Realizace
protihlukových opatření se projeví očekávaným snížením hlukové zátěže a zvýšením
bezpečnosti silničního provozu s pozitivním důsledkem pro většinu trvale bydlících osob,
významná změna zdravotního rizika imisí chemických škodlivin se přitom neočekává.
Celkový vliv záměru na obyvatelstvo je označen jako málo významný, pozitivní.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí. Ověření hlukové situace v období
zkušebního provozu záměru není uvedeno v navržených opatřeních v kapitole D.IV zpracovatel toto opatření zahrnuje do návrhu stanoviska.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Ovzduší
Je konstatováno, že byla vypracována pro záměr samostatná rozptylová studie.
Výpočet vlivu na kvalitu ovzduší byl proveden pro stav po rekonstrukci stávající silnice I/48
na silnici dálničního typu, pro referenční rok 2035. Rekonstrukcí posuzované komunikace
nedojde k navýšení intenzit dopravy. Úpravou parametrů hodnocené komunikace dojde
k navýšení předpokládané rychlosti pohybu vozidel z 90 km/h na 110 až 130 km/h,
v některých jejích úsecích. Jsou uvedeny závěry rozptylové studie, ze kterých vyplývá, že
realizace záměru vyvolá málo významné změny imisních koncentrací. Stávající míra
překročení a podmínky pro plnění imisních limitů se realizací záměru významně nezmění.
Případná realizace záměru nevytvoří novou příčinu překračování imisních limitů v obytných
oblastech.
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Posuzovanou stavbou nedochází k umístění nové komunikace. Z tohoto důvodu se na
posuzovaný zdroj kompenzační opatření podle § 11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.
nevztahují.
Vliv záměru na imisní situaci a populaci v dotčené obytné zástavbě spojený se
znečišťováním ovzduší je označen jako málo významný a akceptovatelný.
Klima
Je konstatováno, že předkládaný záměr a související dopravní řešení neovlivní
makroklima koridoru dopravní trasy ani makroklima jejich širšího zázemí. Automobilovou
dopravou mohou být ovlivněny pouze mezoklimatické poměry v bezprostředním okolí
komunikace.
Jakékoliv ovlivnění klimatu v souvislosti s posuzovanou stavbou na úrovni vyšší než
mikroklima se vzhledem k jejímu charakteru a rozsahu nepředpokládá. Na mikroklimatické
úrovni může docházet k lokálním změnám oslunění povrchu a také ke změnám v cirkulaci
vzduchu ve vazbě na silniční těleso. Tyto změny však budou úzce lokální a jejich vliv bude
vzhledem k charakteru okolí stavby nevýznamný.
Ovlivnění klimatických poměrů v důsledku výstavby a provozu záměru se
nepředpokládá, vliv bude nulový.
Jsou zmíněna mitigační opatření v dopravním sektoru z hlediska snižování emisí
skleníkových plynů (využívání elektrickém pohonu a pohonu na zemní plyn). Z hlediska
změny klimatu jsou nežádoucím projevem ke klimatickým změnám uvedeny větší nároky na
klimatizaci vozidel, čímž dochází samozřejmě ke zvyšování spotřeby pohonných hmot, jenž
implikuje nárůst produkce skleníkových plynů.
V případě mitigační strategie a její opatření ke snížení emisí skleníkových plynů
stanovených v horizontu r. 2020 je záměr hodnocen neutrálně, jelikož se nepředpokládají
výrazné změny v provozu záměru v tomto termínu. S ohledem na adaptační strategii se záměr
týká zejména vztahu k ochraně záměru vůči extrémním výkyvům počasí a lze jej hodnotit
jako částečně neutrální, částečně pozitivní. Negativní vztah nebyl identifikován. To je dáno
skutečností, že se jedná o moderní silniční stavbu, projektovanou v souladu s moderními
trendy, mezi něž patří zohlednění rizika povodní, zajištění odvodu přívalových vod, ozelenění
kolem tělesa komunikace apod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Na úvod jsou popsány navržené protihlukové stěny. Je uvedeno, že pro posouzení
vlivu záměru byla zpracována samostatná Hluková studie, která hodnotí akustickou situaci
variantně:
 ve variantě A je vyhodnocena stávající hluková zátěž ve sledovaném území,
způsobená provozem dopravy po stávajících pozemních veřejných komunikacích.
 ve variantě B je vyhodnocena hluková zátěž ve sledovaném území,
způsobená provozem dopravy po stávajících pozemních veřejných komunikacích
ve výhledovém roce 2035 (bez realizace záměru a protihlukových opatření).
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 ve variantě C je vyhodnocena hluková zátěž ve sledovaném území,
způsobená provozem dopravy po stávajících pozemních veřejných komunikacích
ve výhledovém roce 2035 v případě realizace navrženého záměru včetně
protihlukových opatření.
Vypočtené hodnoty jsou hodnoceny ve vztahu k použitému hygienickému limitu hluku
a prokázané korekci na starou hlukovou zátěž (pro denní dobu LAeq, 16h = 70 dB a pro noční
dobu LAeq, 8h = 60 dB). Jsou uvedeny závěry hlukové studie pro jednotlivé lokality a
konstatováno, že podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického
tlaku v souboru výpočtových bodů, které jsou zadány v chráněném venkovní prostoru staveb
lze z hlediska hlukových vlivů z provozu navrženého záměru v případě realizace záměru
reálně předpokládat dodržení hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní i noční
dobu většiny výpočtových bodů.
V průběhu demolic bude obtěžování hlukem lokální a dočasné, vázané na omezený
časový úsek. Práce s vysokou hlučností, v dosahu obytné zástavby, budou prováděny pouze v
době od 7:00 do 21:00.
Vzhledem k již stávající hlukové zátěži (silnice I/48) při realizaci záměru včetně
navržených protihlukových opatření nedojde k významnému ovlivnění hlukových poměrů
v trase rekonstruované komunikace, vliv bude mírně pozitivní.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí. Pouze poznamenává, že podle výsledků
hlukové studie budou platné hygienické limity dodrženy ve všech výpočtových bodech.
Zpracovatel posudku postrádá alespoň upozornění, že i v průběhu výstavby musí být
dodržovány platné hygienické limity dle nařízení vlády 272/2011 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Je konstatováno, že bylo provedeno posouzení realizace záměru z hlediska rámcové
směrnice o vodách a že navržený záměr nekříží ani nezasahuje do žádného vodního toku,
nezasahuje do záplavových území.
Vzhledem k celkové ploše povodí nedojde k významnému navýšení odtoku
srážkových v důsledku rekonstrukce stávající komunikace. Z hlediska odtoku srážkových vod
nebude záměr představovat významné ovlivnění.
Při výstavbě a provozu posuzovaného záměru není předpoklad, že dojde k
významnému ovlivnění odvodnění oblasti. V současné době je většina pozemků určených pro
rekonstrukci komunikace zpevněná (stávající komunikace). Rozšířením tělesa komunikace
dojde k určitému zvýšení výparu a povrchového odtoku na úkor vsaku. Tato změna by se
neměla projevit negativně v rámci odtokových poměrů širšího okolí.
Je popsána možnost kontaminace povrchových vod (ropné látky, zbytky posypových
materiálů ze zimní údržby vozovky, části z otěrů pneumatik) a opatření na její eliminaci
(využití odlučovačů ropných látek, šachet s hradítky a lapačů splavenin).
Na základě provedené analýzy možných vlivů záměru výstavby stavby D48 MÚK
Bělotín - Rybí na stav vod a dotčených vodních útvarů je konstatováno, že realizace tohoto
záměru nezhorší ekologický potenciál ani chemický stav dotčeného útvaru povrchových vod,
který je v současnosti klasifikován jako nevyhovující. Stejně tak realizace záměru nezhorší
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kvantitativní ani chemický stav dotčených útvarů podzemních vod a ani nebude překážkou
pro zlepšení jejich stavu a dosažení dobrého stavu v budoucnu. Z tohoto důvodu není pro
daný záměr relevantní uplatňování výjimek dle článku 4, odst. 7 rámcové směrnice o vodách
(výjimky není třeba pro žádný z dotčených vodních útvarů uplatňovat).
Navrhovaným záměrem nedojde k negativnímu působení na povrchové či podzemní
vody, vliv bude nulový.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí, pouze upozorňuje na
nesprávnou formulaci, že záměr nekříží ani nezasahuje do žádného vodního toku.

D.I.5. Vlivy na půdu
V tabulce je uvedena rekapitulace trvalých a dočasných záborů ZPF a PUPFL. Jsou
uvedena doposud vydaná povolení a souhlasy s odnětím PUPFL a ZPF a je popsáno nakládání
s vytěženou humózní skrývkou. Plochy dočasného záboru budou po dokončení stavby
uvedeny do původního stavu odpovídajícímu okolním pozemkům. Trvalý zábor půdy je
označen z hlediska značné rozlohy za mírně negativní vliv na půdu, který je akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.

D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Jsou zopakovány údaje o CHLÚ v zájmovém území. Stavba se nachází v chráněném
ložiskovém území s názvem Čs. část hornoslezské pánve pro těžbu černého uhlí a zemního
plynu, dotýká se CHLÚ Šenov (trvalý zábor v tomto CHLÚ 124 m2 a dočasný zábor 91 m2,
možnost vydobytí převážné části výhradního ložiska nerostu chráněného stanovením CHLÚ
zůstane zachována) a východní oblast lokality v okolí obce Rybí leží v chráněném ložiskovém
území Štramberk II (je zde zároveň netěžený dobývací prostor Štramberk II se surovinou
zemní plyn). Stavba neleží na poddolovaném území. Zájmová oblast se nachází v seismicky
stabilní oblasti.
Přírodní zdroje budou ovlivněny pouze lokálně v místech zemních prací,
což představuje z hlediska vlivů na horninové prostředí mírně negativní vliv, který je
vyhodnocen jako akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.

D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy)
Flora
Byl zpracován Dendrologický průzkum. Původní flóra bude ohrožena zejména
likvidací mimolesní zeleně podél stávajícího tělesa komunikace I/48, výstavbou záměru bude
trvale odstraněn rostlinný kryt v prostoru podél stávající komunikace. Jedná se o biotopy
uměle vytvořené lidskou činností a následnými vegetačními úpravami bude možné negativní
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vliv částečně kompenzovat (jde především o doprovodnou liniovou zeleň podél stávající
silnice I/48, dále o části lesních pozemků v bezprostřední blízkosti záměru).
Pro většinu dotčených dřevin již byla vydána příslušná povolení ke kácení, pro
zbývající dřeviny budou povolení vydána před započetím stavebních prací a s tím spojeným
kácením dřevin. Vzhledem k charakteru širšího zájmového území je zásah do mimolesní
dřevinné vegetace hodnocen jako nepříliš významný.
Odstraněné dřeviny budou do jisté míry nahrazeny v rámci vegetačních úprav stavby.
Vegetační úpravy budou provedeny především na zářezových a násypových svazích tělesa
dálnice. Mimo funkce krajinotvorné budou vysazené dřeviny plnit i funkci protierozní,
estetickou a hygienickou. Vegetační úpravy jsou řešeny příslušnými stavebními objekty v
rámci zpracované projektové dokumentace (Pragoprojekt, 2007).
Během terénních průzkumů nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin,
z botanického hlediska zde není očekáván žádný závažný střet. Jedná se o plochy převážně
silně pozměněné a ovlivňované činností člověka. Nebyl zde zjištěn výskyt přírodně
cennějších biotopů. Záměr neovlivní žádný památný strom.
Z hlediska zásahu do rostlinného krytu je vliv záměru hodnocen jako mírně negativní,
akceptovatelný. Vzhledem k faktu, že se jedná o biotopy převážně uměle vytvořené lidskou
činností a následnými vegetačními úpravami bude možné negativní vliv částečně
kompenzovat, je vliv na biologickou rozmanitost považován za akceptovatelný.
Fauna
Jako samostatná příloha dokumentace je zpracováno Biologické hodnocení. Zájmové
území se nachází na antropicky silně ovlivněných a pozměněných plochách. Tato skutečnost
představuje významný faktor ve výskytu živočichů, jedná se především o běžně rozšířené
živočichy adaptované na činnost člověka.
Negativní vlivy na faunu jsou očekávány především během období výstavby, po
uvedení záměru do provozu tyto vlivy postupně odezní. Jako každá stavba, i realizace
předmětného záměru s sebou přináší rušivé vlivy nepřímé (akustické a exhalační vlivy
vznikající činností a pohybem mechanizace, zvýšený pohyb osob apod.), které však budou mít
dočasný a krátkodobý dopad. V území se nachází dostatek vhodných náhradních biotopů pro
živočichy, kteří se zde trvale vyskytují.
Po uvedení záměru do provozu lze předpokládat riziko přímé mortality živočichů
v prostoru budoucí komunikace. Vzhledem k faktu, že stavba představuje rekonstrukci
stávající komunikace I/48, nedojde v zájmovém území ke vzniku nové migrační bariéry. Je
konstatováno, že záměr po uvedení do provozu bude v zásadě prostupný pro všechny
kategorie živočichů, živočichové běžně se v zájmovém území vyskytující jsou na přítomnost
této bariéry v krajině již adaptování.
Je uveden výčet zastižených zvláště chráněných druhů živočichů a komentován vliv na
tyto druhy (mravenec lesní, čmelák, ještěrka obecná (již byla vydána výjimka ze základních
podmínek ochrany), slepýš křehký, užovka obojková, ropucha obecná, čáp bílý, krahujec
obecný, strakapoud prostřední, ťuhýk obecný, slavík obecný, koroptev polní, lejsek šedý,
krkavec velký, vlaštovka obecná, rorýs obecný a veverka obecná).
Z důvodu vedení záměru v trase stávající frekventované komunikace I/48 dojde v
zájmovém území k mírnému zvýšení intenzity negativních vlivů působících zde již
dlouhodobě. Fauna bude ohrožena zejména záborem vhodných biotopů, vliv na stanoviště
nebo biotopy se projeví především záborem jejich plochy, jejich fragmentací, změnou
podmínek a eutrofizací prostředí. Plošný zábor není významný, trasa plánované komunikace
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využívá v plné míře stávající silnici podobných parametrů. Fauna bude dále ohrožena přímou
mortalitou na silnicích, případně znečištěním životního prostředí.
Vliv záměru na faunu je hodnocen jako mírně negativní, akceptovatelný. Výskyt
většiny zjištěných taxonů je charakterizován jako ojedinělý, s nízkou populační hustotou. Na
základě těchto zjištění je konstatováno, že vliv na biologickou rozmanitost lze považovat za
akceptovatelný.
Ekosystémy
Záměrem bude zasaženo především území podél stávající komunikace, tvořené
zejména doprovodnými výsadbami, náletovými dřevinami a intenzivně využívanými
zemědělskými pozemky, tedy území silně ovlivňované činností člověka. Nejedná se o
ekosystémy významné z hlediska přírodovědného, ani z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Významněji působí především okolí vodních toků a prvky mimolesní a lesní zeleně
tvořené zejména liniovými prvky podél stávajících komunikací a vodotečí, dále pak remízky
na zemědělských pozemcích.
V území se nacházejí skladebné části ÚSES, konkrétně jde o křížení několika
biokoridorů. Negativní ovlivnění funkce skladebních prvků ÚSES je vzhledem k existenci
stávající komunikace a navrženým mostním objektům hodnoceno jako mírné.
Z významných krajinných prvků se v zájmovém území nacházejí vodoteče
s přilehlými údolními nivami a lesy. Během provádění stavebních prací je zapotřebí dbát na
minimalizaci zásahů do vodotečí a přilehlých niv. Lesní porost bude dotčen zejména v k. ú.
Šenov u Nového Jičína, minimálně také v k. ú. Heřmanice u Polomi, ale nepředpokládá se
plošně významný zásah do těchto porostů.
Záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území ani lokalit
soustavy Natura 2000. Vzhledem k vzdálenosti a charakteru záměru je konstatováno, že k
ovlivnění EVL nebo PO ani záměrem nedojde (s odkazem na stanoviska orgánů ochrany
přírody).
Dojde k mírnému ovlivnění Přírodního parku Podbeskydí, záměr dosahuje na dvou
místech téměř k jeho hranici, ale nezpůsobí významný zábor plochy nebo neovlivní přírodní
park výraznou změnou úrovně negativních faktorů.
Migrační prostupnost území
Dle migrační studie, která je přílohou dokumentace, je konstatováno, že záměr bude
po uvedení do provozu v zásadě prostupný pro všechny kategorie živočichů. Vzhledem
k tomu, že k přestavbě bude docházet ve stavbě stávající frekventované komunikace, nedojde
v zájmovém území k vytvoření nové bariéry. Je popsáno řešení oplocení komunikace v
úsecích s předpokládaným pohybem zvěře.
Celkově je vliv na ekosystémy hodnocen jako mírně negativní, akceptovatelný.
Vlivy na faunu, floru, ekosystémy a biologickou rozmanitost jsou hodnoceny jako
mírně negativní, lokálního významu a akceptovatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.
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D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Je konstatováno, že pro úsek Bělotín - Rybí byly již vydány souhlasy příslušných
dotčených orgánů ochrany přírody s provedením zásahu do krajinného rázu a že místní
topografie nebude významně ovlivněna - stávající silnice I/48 již nyní představuje výrazný
antropogenní prvek v zájmovém území. Podrobněji je komentován vliv na přírodní kulturně
historické charakteristiky a konstatováno, že nedojde ke vzniku nové charakteristiky území.
Pouze v období výstavby a v období těsně po výstavbě je připuštěn mírně negativní vliv na
krajinný ráz do doby, než dojde k zapojení náspů, a dalších objektů do krajiny.
Vlivy na krajinný ráz jsou označeny za nulové a ekologická funkce krajiny nebude
dotčena.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Je konstatováno, že v trase i okolí záměru se nachází velké množství staveb, které
budou výstavbou dotčeny. Počítá se také s provedením demolic v okolí trasy. Jsou popsány
úpravy na silnici I/57 a zmíněny úpravy a přeložky silnic III. tř. a vedení inženýrských sítí.
V zájmovém území ani v okolí se nevyskytují žádné národní kulturní památky ani
památky, které jsou předmětem světového dědictví, v širším okolí záměru se nachází řada
kulturních památek s nižší ochranou, nejvíce v katastru obcí Starý a Nový Jičín. V zájmové
oblasti se mohou vyskytovat plochy s pravděpodobností archeologických nálezů. Pokud by v
případě zemních prací na stavbě byly zjištěny jakékoliv archeologické památky, bude situace
ohlášena příslušnému odbornému pracovišti archeologické památkové péče, včetně
objednávky na odpovídající průzkum, který musí zahájení těchto prací vždy předcházet.
Záměr nepředstavuje z pohledu vlivů na hmotný majetek a kulturní dědictví riziko
z hlediska možného ovlivnění životního prostředí. Vliv je charakterizován jako nulový.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Zpracovatel posudku s hodnocením souhlasí.

D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
Období výstavby
Jsou zmíněny havarijní stavy u stavebních mechanismů s následným únikem ropných
látek (nafta, benzín) do okolí, únik látek z používaných stavebních technologií s tím, že
speciální pozornost z tohoto pohledu bude potřeba věnovat zakládání mostních objektů a
obecně pracím v blízkosti vodních toků.
Pro období výstavby musí být zpracován a schválen havarijní plán. Následky
případných havárií včetně likvidace nebezpečných odpadů budou řešeny v souladu s
havarijními plány, místo havárie bude asanováno a kontaminované materiály zneškodněny
jako nebezpečný odpad specializovanou firmou.
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Období provozu
Jsou popsány havárie vozidel a požár při dopravní nehodě s tím, že minimalizace
možnosti vzniku dopravních havárií je dána stavebními a dopravními parametry navrhované
komunikace, která v návaznosti na provedení mimoúrovňových křížení připojených
komunikací obecně zmenšuje riziko vzniku dopravních havárií.
Vznik katastrof v souvislosti s provozem záměru není předpokládán.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na
možnost přeshraničních vlivů
Této kapitole jsou zopakovány závěry z hodnocení v jednotlivých podkapitolách
kapitoly D.I.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Pokud měl zpracovatel posudku připomínky k uvedenému hodnocení,
je to uvedeno v předchozím textu.

D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k
monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová
analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících
se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Na úvod je konstatováno, že základní technická a organizační opatření na ochranu
životního prostředí jsou součástí záměru, podrobně popsána v předchozích kapitolách a s
jejich naplněním se automaticky počítá v souladu s požadavky příslušných právních předpisů.
Nad rámec zákonných požadavků jsou pro prevenci, vyloučení a zmírnění vlivů na životní
prostředí do přípravy záměru zakomponována další opatření. Jedná se o 26 opatření pro fázi
přípravných prací a výstavby a 6 opatření pro fázi provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola je použita jako podklad při zpracování návrhu stanoviska v kapitole VII.
tohoto posudku. Výčet konkrétních opatření s komentářem zpracovatele posudku
k jednotlivým opatřením je uveden dále v kapitole IV. tohoto posudku. Některá opatření
vyplývají z platné legislativy, jsou již součástí záměru, nebo jsou obecného charakteru a
nebyla převzata do návrhu stanoviska (v souladu s metodickým sdělením MŽP č. j.
18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015).

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Je konstatováno, že posouzení vlivů záměru vychází z podkladů o zájmovém území,
které byly shromažďovány dlouholetou realizací průzkumných prací. Stěžejním podkladem
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byly dokumenty dodané zadavatelem. Hodnotící kapitoly byly zpracovány na základě
komplexního posouzení informací získaných ze všech podkladových materiálů, konzultací,
terénních šetření a platné legislativy v oblasti životního prostředí. Byla použita metoda
expertního odhadu a analogie se stavbami obdobného charakteru.
Je popsána metodika použitá k výpočtu v rozptylové studii (model SYMOS’97), v
hlukové studii (program Predictor-LimA 7810, verze 9.11 a jehož výpočtový algoritmus
koresponduje s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96), v autorizovaném posouzení vlivů
na veřejné zdraví (metodika US EPA a národní legislativa) a v posouzení realizace záměru z
hlediska rámcové směrnice o vodách s tím, že další odborné studie byly zpracovány za
pomocí obvyklých metodik pro daný druh prací, rešerší dostupných archivních údajů,
doplněných o terénní průzkum.
Informace o území i připravovaném záměru, jako takové byly dostačující pro
stanovení všech předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich
plynoucích
Na úvod je konstatováno, že s ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz byl k
dispozici dostatek informací k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a že
zpracovatelům nejsou známy významné neurčitosti ovlivňující proces hodnocení vlivů na
životní prostředí.
Jsou popsány nejistoty při zpracování hlukové a rozptylové studie a při hodnocení
zdravotních rizik.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Je konstatováno, že záměr je předpokládán pouze v jedné uvažované variantě
lokalizační a technologické. Je uveden výčet variant uvažovaných v hlukové studii.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

F. Závěr
Je konstatováno, že při zpracování této dokumentace byly shromážděny a analyzovány
všechny dostupné údaje a informace, byly zhodnoceny veškeré charakteristiky a očekávané
vlivy záměru na životní prostředí stanovené přílohou č. 4 zákona 100/2001 Sb. Předložený
výstup odpovídá úrovni stávajících podkladů, evidenci jiných zájmů na využívání území a
prozkoumanosti jednotlivých složek životního prostředí.
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Nebyly zjištěny skutečnosti vylučující ani podmínečně vylučující realizaci záměru ve
vybrané lokalitě. Jedná se o záměr, který svými vlivy nezatěžuje životní prostředí nad
přípustnou mez, tzn., že nedojde k překročení zákonných limitů. Rovněž rizika plynoucí
z provozu jsou přijatelná. V důsledku výstavby a provozu záměru nedojde k výrazným
negativním změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými opatřeními a
které by bránily realizaci stavby.
Posuzovaný záměr lze při respektování navržených opatření k prevenci, vyloučení
a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí považovat za akceptovatelný a lze jej
doporučit k realizaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Jsou zopakovány údaje o investorovi záměru, o jeho umístění a charakteru a shrnuty
vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Tato kapitola má sloužit široké laické veřejnosti, aby mohla získat o
záměru a o hlavních vlivech na životní prostředí a obyvatele základní informace bez toho, aby
musela číst celou dokumentaci. Z tohoto hlediska je tato kapitola zpracována dostatečně.
Pokud měl zpracovatel posudku připomínky k uvedeným údajům, je to uvedeno v hodnocení
příslušných kapitol.

H. Přílohy
V této kapitole je uveden následující seznam příloh (přílohy jsou pouze v digitální
formě na přiloženém CD):
Příloha č. 1:
Přehledná situace okolí zájmového území
Příloha č. 2.1:
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
Příloha č. 2.2:
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění
Příloha č. 3:
Rozptylová studie
Příloha č. 4:
Hluková studie
Příloha č. 5:
Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví
Příloha č. 6:
Vyhodnocení vlivu stavby z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), čl.
4, odst. 7
Příloha č. 7:
Rámcová migrační studie
Příloha č. 8:
Dendrologický průzkum
Příloha č. 9:
Biologické hodnocení
Příloha č. 10:
Souhlas s odnětím ZPF
Příloha č. 11:
Autorizace pro zpracování dokumentace
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Dále je uveden referenční seznam použitých zdrojů, datum zpracování dokumentace
(listopad 2017), autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a zpracovatelský tým.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů má být v části H
dokumentace uvedeno vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace a stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Tyto dokumenty jsou
v posuzované dokumentaci uvedeny v příloze 2. Požadovaný referenční seznam použitých
zdrojů, datum zpracování dokumentace, kontakt na zpracovatele dokumentace a osoby, které
se podíleli na zpracování dokumentace, jsou také uvedeny.
K přílohám nemá zpracovatel posudku připomínky.

Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za akceptovatelnou a zpracovanou dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
V dokumentaci je kladen hlavní důraz na prioritní ovlivnitelné složky životního
prostředí - na ovzduší, hlukovou situaci, vody, půdu, floru faunu a ekosystémy a. V
dokumentaci jsou posouzeny vlivy na veřejné zdraví.
Je zcela zřejmé, že zpracovatel dokumentace danou problematiku zná a dobře se v ní
orientuje. Odborné studie jsou zpracované na dobré profesionální úrovni.

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
V rámci dokumentace byla posuzována jedna aktivní varianta řešení záměru.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. Jedná
se o záměr lokálního měřítka. Přeshraniční vlivy záměru jsou vyloučeny i v dokumentaci
v kapitole D.III.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce stávající komunikace I/48 v úseku
Bělotín - Rybí. Technický stav a šířkové parametry stávající silnice I/48 jsou pro současné
dopravní požadavky nevyhovující. Stavba silnice D48 MÚK Bělotín - Rybí je jednou ze
staveb na trase Bělotín - Český Těšín s cílem sjednocení šířkového uspořádání celé trasy.
V současné době se jedná o směrově nedělenou čtyřpruhovou komunikaci bez
zpevněných krajnic kategorie S 15/100. Má být rekonstruována na čtyřpruhovou komunikaci
směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů
středním dělicím pásem kategorie R 25,5/120 (nově D48).
Záměr zahrnuje mimo jiné:
 úsek MÚK Bělotín - Dub (km 0,864 - 5,900) - délka 5 036 m
 úsek Palačov - Rybí (km 9,600 - 21,900) - délka 12 300 m
 silniční objekty: silnice D 48, doprovodná silnice III. tř. Bělotín - Polom,
přeložka silnice III/0483 Polom - Dub, oprava silnic III. tř. v trase doprovodné
komunikace Dub-Nový Jičín, úprava napojení silnice II/482
 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Dub, MÚK Starý Jičín, MÚK Nový Jičín západ, MÚK Nový Jičín - východ
 počet mostů na sil. D 48: 13 (přes silnice III třídy, místní komunikace, polní
cestu, železniční trať, vodní toky a biokoridor)
 počet ostatních mostů: 2 (na přeložce sil. III/0483 přes žel. trať, na MK přes
řeku Jičínku v Šenově u Nového Jičína).
Záměr nezahrnuje úsek v km 5,9 -9,6 (Dub - Palačov), který je součástí stavby silnice
I/35 Lešná - Palačov včetně MÚK Palačov a most (estakádu) přes trať ČD a silnici I/57 v
Novém Jičíně - km 17,730 až 18,107 (rekonstrukce mostu byla provedena jako samostatná
stavba v roce 2006).
Silnice D48 bude na ostatní silniční síť napojena zásadně mimoúrovňovými
křižovatkami, které jsou umísťovány na dopravně významné silnice. V úseku stavby jsou
navrženy 4 mimoúrovňové křižovatky (MÚK Dub, MÚK Starý Jičín, MÚK Nový Jičínzápad, MÚK Nový Jičín-východ), které umožňují napojení na stávající silniční síť. Jedná se o
stávající MÚK, které budou ponechány a upraveny. Ostatní stávající napojení a sjezdy budou
zrušeny (např. MÚK se silnicí III/0481 (Lučice), MÚK s MK (Polom - západ) a MÚK s MK
(Polom - východ), úrovňová křižovatka se silnicí II/482 na Rybí.)
Součástí záměru je i vybudování protihlukových stěn výšky 2,5 - 5,0 m v celkové
délce 9 537 m.
Součástí stavby jsou také úpravy na silnici I/57, která prochází zastavěnou částí
Nového Jičína podél řeky Jičínky. Tyto úpravy souvisejí s novým přemostěním řeky Jičínky a
novou komunikací v prodloužení ul. Školní, která se napojí stykovou křižovatkou tvaru T na
silnici I/57 a nahradí tak nevhodné napojení ul. Malostranské do větve MÚK. Součástí stavby
jsou dále úpravy a přeložky silnic III. tř., po kterých bude vedena trasa doprovodné
komunikace a které umožní bezprostřední obsluhu území.
Předpokládá se zachování současného způsobu odvedení vody ze silnice pomocí
silničních příkopů a propustků se zaústěním do stávajících recipientů. Vložením středního
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dělícího pásu do osy komunikace vznikne nutnost v úsecích, kde je komunikace vedena v
oblouku, odvést vodu z vnějších jízdních pruhů do středové kanalizace. Vozovka v násypu
bude odvodněna přes svahy zemního tělesa do příkopu. Silniční svah bude ohumusován a
oset. V poslední šachtě vždy před vyústěním budou osazeny kanalizační šachty s hradítky
(uzavírací prvek zabraňující úniku závadných látek do recipientů v případě ekologické havárie
na komunikaci).
Úsek silnice D48 km 9,600 - 12,120 prochází v blízkosti ochranného pásma vodního
zdroje Poruba Porubská brána - vodovod podzemní jímací zařízení (470 m jižně od záměru).
V tomto úseku jsou projektovány odlučovače ropných látek (stoka K2 - km 9,998 - 11,200;
stoka K3 - km 11,249 - 12,00) a lapače splavenin. V případě odlučovačů ropných látek se
předpokládá využití prefabrikovaných podzemních nádrží sestávajících z části sedimentační a
koalescenčního odlučovače ropných látek.
Pro co nejlepší začlenění trasy silnice do krajiny a jako náhrada za pokácenou zeleň
budou provedeny vegetační úpravy, a to především na násypových příp. výkopových svazích
silničního tělesa, popřípadě na vhodných místech v okolí silnice tak, aby nová vegetace s
okolní postupně splynula v jeden celek. Při výběru dřevin se vychází z místních
geobotanických a klimatických podmínek, návrh navazuje na stávající druhové složení
a vzhledový vjem a respektuje zhoršené stanovištní podmínky pro dřeviny v okolí
frekventované komunikace. Součástí vegetačních úprav je také zatravnění.
Trasa silnice D48 bude vybavena bezpečnostně informačním systémem SOS, na
určených stanovištích budou osazeny meteostanice, v každém mezikřižovatkovém úseku bude
osazen automatický sčítač dopravy.
Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna pomocí nového dopravního značení,
bezbariérových prvků, zábradlí a veřejného osvětlení. Prostor silniční komunikace budou
vymezovat směrové sloupky a svodidla osazená dle ČSN 73 6101.
Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby posouzení
vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a jsou respektovány
požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí
z hlediska vlastního záměru.
Po technologické stránce se jedná o zvládnuté procesy včetně odpovídající ochrany
životního prostředí. Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných
právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení
předmětného záměru.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
byly již prezentovány v dokumentaci v kapitole D.IV.
byly navrženy zpracovatelem posudku
Zpracovatel dokumentace v kapitole D.IV uvádí, že základní technická a organizační
opatření na ochranu životního prostředí jsou součástí záměru, podrobně popsána
v předchozích kapitolách a s jejich naplněním se automaticky počítá v souladu s požadavky
příslušných právních předpisů a že nad rámec zákonných požadavků jsou pro prevenci,
vyloučení a zmírnění vlivů na životní prostředí do přípravy záměru zakomponována tato
opatření (proloženě komentář zpracovatele posudku):
Období přípravných prací a výstavby
Ochrana ovzduší
1. K omezení prašnosti během demolic a výstavby záměru budou využívána standardní
opatření v podobě vlhčení prašných povrchů, plachtování vozidel apod.
Převzato do návrhu stanoviska s tím, že toto bude součástí zásad organizace výstavby.
2. Při skrápění povrchů budou v případě potřeby (např. při činnostech emitujících velmi
vysokou prašnost, v těsné blízkosti obytné zástavby) použita aditiva (chemické
stabilizátory), která výrazně zvyšují protiprašné vlastnosti. S ohledem na obecné
požadavky ochrany životního prostředí budou použita biologicky rozložitelná aditiva.
Převzato do návrhu stanoviska s tím, že toto bude součástí zásad organizace výstavby.
3. Hlavní staveništní provoz bude veden přímo v trase silnice D48.
Dle textu dokumentace je tato podmínka součástí záměru. Není převzato do návrhu
stanoviska.
Ochrana před hlukem
4. Práce, kdy budou prováděny technologické operace spojené s nasazením technologií
s vysokou hlučností, v dosahu obytné zástavby budou prováděny pouze v době od
7:00 do 21:00.
Převzato do návrhu stanoviska s tím, že toto bude součástí zásad organizace výstavby.
5. Pro zmírnění účinků hluku budou realizovány protihlukové stěny (kategorie A2
zvukové pohltivosti na mostech třídy A1 a kategorie B2 zvukové neprůzvučnosti).
Pohltivé stěny budou jednostranně pohltivé (ze strany silnice), s výjimkou
protihlukové stěny po levé straně v Polomi, která je navržena oboustranně pohltivá.
Seznam těchto opatření je uveden v tabulce č. 1 této dokumentace.
Dle textu dokumentace je realizace PHS součástí záměru. Není převzato do návrhu
stanoviska.
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Ochrana přírody a krajiny
6. Bude zajištěn biologický dozor stavby odborně způsobilou osobou určenou po dohodě
s orgánem ochrany přírody. Biologický dozor určí případná další opatření a zajistí
minimalizaci rizik přímé mortality terestrických živočichů na stavbě.
Převzato do návrhu stanoviska.
7. Plochy pro zařízení staveniště a pro stavební dvory zajišťované budoucím
zhotovitelem stavby budou situovány tak, aby nezasahovaly do významných
botanických a zoologických lokalit a ani do lesních porostů.
Převzato do návrhu stanoviska.
8. Povolení ke kácení budou vydána před započetím stavebních prací a s tím spojeným
kácením dřevin.
Vyplývá z platné legislativy. Není převzato do návrhu závazného stanoviska.
9. Zásahy do keřové a stromové vegetace, kácení budou provedeny mimo hlavní
vegetační sezónu tj. od října do 15. března.
Vyplývá z platné legislativy. Není převzato do návrhu závazného stanoviska.
10. Před zahájením stavební činnosti budou dřeviny mimo zábor zajištěny dle ČSN 83
9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zejména budou minimalizovány výkopové
práce na nezbytně nutnou míru, vyloučeny pojezdy těžké techniky, minimalizována
mechanická poranění kmene a větví a skladování nebezpečných látek v kořenové zóně
(plocha povrchu půdy pod korunou stromu ohraničená okapovou linií koruny obvodem půdorysného průmětu koruny - zvětšená o 1,5 m po celém obvodu okapové
linie koruny).
Vyplývá z platné legislativy. Není převzato do návrhu závazného stanoviska.
11. Při výstavbě bude minimalizován zásah do břehových porostů podél toků. Rozsah
kácení v místech přechodu toků mostními objekty bude omezen pouze na prostor
budoucího podmostí.
Zahrnuto do podmínek stanoviska s tím že toto bude součástí zásad organizace výstavby.
12. V případě probíhající stavební činnosti v blízkosti vodních toků budou na okraji území
dotčeného stavbou instalovány migrační zábrany (např. folie o výšce min. 40 cm),
které budou u země zahrnuty, aby ji obojživelníci a další drobná zvířata nemohla
podlézt, a které bezpečně navedou migrující obojživelníky k vodnímu toku.
Zahrnuto do podmínek stanoviska s tím, že se týká období migrace obojživelníků.
13. Opatřením omezujícím vstup velkých a středních savců a ostatních kopytníků na
komunikaci je oplocení, které je navrženo v úsecích s předpokládaným zvýšeným
pohybem zvěře u SO 209 v km 10,105 a při průchodu lesem roveň v km 20,8-21,9,
a to po obou stranách zemního tělesa dálnice. Oplocení zároveň slouží k navedení
zvěře k navrženým migračním objektům. Dále je navrženo oplocení dálnice D48
v okolí mostu SO 205 přes říčku Luhu a silnici III/04418. Minimální výška oplocení je
1,6 m.
Dle textu dokumentace je realizace oplocení součástí záměru. Není převzato do návrhu
stanoviska.
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14. V úsecích mimo zastavěné území, kde se nenavrhuje souvislé podélné oplocení
silnice, budou na směrové nebo samostatné sloupky osazeny odrazky proti zvěři
k vytvoření opticky výstražného plotu dle TP 130.
Převzato do návrhu stanoviska s tím že bude zahrnuto do projektu pro stavební povolení.
15. V místě křížení komunikace s migračně významným územím bude oplocení založeno
20 - 40 cm pod povrch terénu z důvodu možného průchodu černé zvěře a zároveň
bude zvýšeno oplocení nejméně na 2,2 m z důvodu možného průchodu jelení zvěře, a
to v délce 2 km na každou stranu od osy křížení.
Převzato do návrhu stanoviska s tím že bude zahrnuto do projektu pro stavební povolení.
16. Pro drobné živočichy budou tvořeny úkryty z běžných přírodních materiálů (kmeny,
větve, kameny), které budou rozmístěny nerovnoměrně, v pásech nebo skupinách.
Úkryty budou umístěny na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora a kde je to
technicky proveditelné.
Nepřevzato do návrhu stanoviska, nevyplývá ani z provedeného biologického hodnocení.
17. Speciálně navrženým objektem usnadňujícím migraci živočichů je SO 209 Most na
dálnici D48 přes biokoridor v km 10,105 (přibližně v polovině vzdálenosti mezi
lokalitami Palesek, Palačov a Janovice – Jičina). Jedná se o migrační objekt plně
využitelný zvěří kategorie B (ostatní kopytníci), dobře poslouží i pro zvěř kategorie A
(velcí savci). V km 21,11 je umístěn propustek speciálně určený pro průchod
živočichů kategorie C a D (střední a drobní savci).
Dle textu dokumentace je součástí záměru. Není převzato do návrhu stanoviska.
18. Všechny primárně navržené mostní objekty jsou svými parametry plně využitelné pro
kategorii C živočichů. V úseku křížení Luhy, tzn. od křížení železniční trati po MÚK
Dub a v oblasti průchodu lesního komplexu Dubí (na úrovni RBC Roveň) budou
instalovány migrační bariéry proti vnikání drobných živočichů (kromě zimního období
od 1. listopadu do konce února).
Dle textu dokumentace je součástí záměru. Není převzato do návrhu stanoviska.
19. Při stavbě budou v úseku křížení Luhy, tzn. od křížení železniční trati po MÚK Dub
a v oblasti průchodu lesního komplexu Dubí, na úrovni RBC Roveň (kromě zimního
období od 1. listopadu do konce února) instalovány migrační bariéry proti vnikání
drobných živočichů (obojživelníků a plazů). V případě, že se během stavby
obojživelníci osídlí dočasné vodní plochy, bude proveden jejich záchranný transfer.
Dle textu dokumentace je součástí záměru. Není převzato do návrhu stanoviska.
20. Pro ochranu ptáků bude zajištěna viditelnost protihlukové stěny, kdy bude preferováno
provedení z neprůhledných nebo částečně průhledných materiálů a voleno barevné
řešení kontrastní s okolím (pruhované nebo síťované provedení).
Dle textu dokumentace (kapitola B.III.4) je toto součástí záměru. Není převzato do návrhu
stanoviska.
21. Pro výsadbu stromů a keřů budou použity domácí druhy dřevin, výjimkou je střední
dělící pás, kde budou použity introdukované druhy.
Dle textu dokumentace (kapitola B.III.5) je toto součástí záměru. Není převzato do návrhu
stanoviska.
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22. Z estetického hlediska bude provedeno ozelenění protihlukových stěn vegetací ze
strany přivrácené k obytným objektům.
Dle textu dokumentace (kapitola B.III.4) je toto součástí záměru. Není převzato do návrhu
stanoviska.
Ochrana podzemních a povrchových vod
23. Při betonáži mostních těles budou dotčené vodní toky zakryty tak, aby nedošlo k jejich
znečištění odpadávajícími částmi betonu nebo vodou znečištěnou betonovou směsí
(např. plachta, folie apod.).
Zahrnuto do podmínek stanoviska s tím, že toto bude součástí zásad organizace výstavby.
24. Veškerá voda spadlá na povrch zpevněné části komunikace v úseku km 9,600 –
12,120 (v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje Poruba Porubská brána vodovod podzemní jímací zařízení) bude zachytávána a odvedena samostatně
(odděleně od vod z přilehlého povodí) kanalizací a bude vypouštěna po předčištění
v bezpečnostních nádržích (ORL – odlučovače ropných látek).
Dle textu dokumentace (kapitola B.III.2) je toto součástí záměru. Není převzato do návrhu
stanoviska.
25. Skládky zemin budou situovány v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby
nedocházelo k jejich zanášení.
Zahrnuto do podmínek stanoviska s tím, že toto bude součástí zásad organizace výstavby.
Ochrana půdy
26. Ornice v trase záměru bude skryta o mocnosti 20 až 40 cm. Vzhledem k realizaci
stavby v trase stávající silnice první třídy bude ponechána podornice na místě. Skryté
zeminy budou zpětně využity pro biologickou rekultivaci dočasně zabraných
pozemků, ohumusování případných výsadeb okolních ploch a svahů tělesa silnice.
Přebytek kulturních zemin bude uplatněn dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany
půdy. Pokud dojde k jejich dočasnému uložení delšímu než 6 měsíců, budou
zabezpečeny v souladu s požadavky zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně půdního fondu
jejich ošetření, aby nedošlo k zaplevelení skrytých zemin a dalšímu znehodnocení
skrytých zemin.
Část podmínky týkající se realizace skrývky je součástí záměru (kapitola B.II.1). Podmínky
dočasného uložení vyplývají z platné legislativy. Není převzato do návrhu závazného
stanoviska.
Období provozu
Ochrana ovzduší
27. Během provozu bude pravidelně prováděno čištění (cca 1–2x za měsíc) a údržba
komunikace.
Obecná podmínka - nezahrnuto do podmínek stanoviska.
Ochrana přírody a krajiny
28. O veškeré provedené výsadby v souvislosti s ozeleněním stavby bude po dobu 5ti let
od jejich realizace řádně pečováno. Odumřelé stromy či keře či další neperspektivní
jedinci budou nahrazeni novými.
Obecná podmínka - nezahrnuto do podmínek stanoviska.
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29. Pokud bude prostor stavby po jejím dokončení zarůstat invazními druhy, bude
prováděna jejich průběžná a neodkladná likvidace.
Obecná podmínka - nezahrnuto do podmínek stanoviska
Ochrana podzemních a povrchových vod
30. Pro zimní údržbu budou používány soli s minimálními obsahy těžkých kovů a bude
preferováno používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace vod a půd.
Obecná podmínka - nezahrnuto do podmínek stanoviska
Ochrana půdy
31. Plochy dočasného záboru budou uvedeny do stavu odpovídajícímu okolním plochám.
Dle textu dokumentace (kapitola D.I.5) je toto součástí záměru. Není převzato do návrhu
stanoviska.
32. V případě přebytku ornice bude rozhodnuto o jejich dalším využití ve spolupráci
s orgánem ochrany ZPF.
Vyplývá z platné legislativy. Není převzato do návrhu závazného stanoviska.
V rámci vyjádření k doplněné dokumentaci nebyla požadována žádná opatření.
Zpracovatel posudku navrhuje do návrhu stanoviska ještě opatření ve zkušebním
provozu provést měření akustické zátěže v rozsahu dle požadavku příslušných orgánů ochrany
veřejného zdraví.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Předmětem posouzení je doplněná dokumentace záměru „D48 MÚK Bělotín – Rybí“
(dále jen záměr) s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., která byla zpracována
oprávněnou osobou Ing. Lubošem Štanclem, držitelem autorizace dle § 19 zákona č.
100/01 Sb. - rozhodnutí č. j. 39838/ENV/10 ze dne 6. 5. 2010, prodlouženo rozhodnutím č. j.
89011/ENV /14 ze dne 14. 1. 2015.
Doplněná dokumentace záměru byla zveřejněna a rozeslána dopisem příslušného
úřadu (MŽP OVSS IX) č. j. MZP/2017/580/1404,47346 ze dne 21. 12. 2017. Zpracovateli
posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu předána vyjádření k doplněné dokumentaci
záměru dne 19. 2. 2018. V doplněné dokumentaci byly vypořádány připomínky k původní
dokumentaci.
Přehled všech obdržených
v následujících tabulkách.

vyjádření

k doplněné

dokumentaci

je

uveden

Obdržená vyjádření dotčených územních samosprávných celků
ze dne
Olomoucký kraj, náměstek hejtmana Bc. 10. 1. 2018
Pavel Šoltys, DiS.

č. j.
KUOK 3883/2018

Obdržená vyjádření dotčených správních orgánů
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad,
životního prostředí a dopravy
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor
životního prostředí a zemědělství
Česká inspekce životního prostředí, oblastní
inspektorát Olomouc
Česká inspekce životního prostředí, oblastní
inspektorát Ostrava
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského
kraje
MŽP, odbor ochrany vod

ze dne
22. 1. 2018

č. j.
OSUZPD/28/18

22. 1. 2018

KUOK 2079/2017

1. 2. 2018

MSK 1729992/2017

17. 1. 2018

ČIŽP/48/2018/489

23. 1. 2018

ČIŽP/49/2018/988

16. 1. 2018

KHSOC/35362/2017/PR/
HOK
KHSMS
67039/2017/OV/HOK
ENV/2017/VS/4954

16. 1. 2018
15. 1. 2018

Ze strany veřejnosti a občanských sdružení nebyla doručena žádná vyjádření.
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1. Dotčené územní samosprávné celky
Olomoucký kraj, náměstek hejtmana Bc. Pavel Šoltys, DiS.
vyjádření č. j. KUOK 3883/2018 ze dne 10. 1. 2018
Podstata vyjádření:
Konstatuje, že dokumentace obsahuje z jejich pohledu veškeré potřebné náležitosti,
které záměr dostatečně objasňují. Dle územně plánovací dokumentace Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací je záměr vymezen jako veřejně
prospěšná stavba D019 „nová stavba: R 48 Bělotín - Palačov, rozšíření na normové
parametry“. Uvedený záměr není v rozporu se ZÚR OK, ani se strategickým dokumentem
Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu bez komentáře.

2. Dotčené správní orgány
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
vyjádření č. j. OSUZPD/28/18 ze dne 22. 1. 2018
Podstata vyjádření:
Uvádějí, že doplněná dokumentace záměru „D48 MÚK Bělotín – Rybí“ je zpracována
v dostatečném rozsahu a nepožadují další posuzování.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu bez komentáře. Co se týká dalšího posuzování, jedná se o záměr
v kategorii I., dle přílohy č. 2 zákona 100/2001 Sb. - tzn., že posuzování vlivu na životní
prostředí je ukončeno vydáním závazného stanoviska.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření č. j. KUOK 2079/2017 ze dne 22. 1. 2018
Podstata vyjádření:
Oddělení lesnictví - veřejné zájmy na úseky ochrany pozemků určených k plnění
funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem
dotčeny.
Oddělení vodního hospodářství - bez připomínek.
Oddělení ochrany životního prostředí - orgán ochrany ovzduší - veřejné zájmy na
úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným
záměrem dotčeny. Upozorňují na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b)
zákona vydává Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) závazné stanovisko k
umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě
dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let.
Dále upozorňují, že při zpracování projektové dokumentace je nezbytné respektovat a
uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v „Programu
34

V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci

zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava - CZ07“, který byl MŽP zpracován pro
území Olomouckého a Zlínského kraje. Zejména se jedná o opatření označené AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně.
Oddělení ochrany životního prostředí - orgán odpadového hospodářství - sdělují
následující připomínku: Vyfrézovanou vozovku lze použít do směsí nebo na úpravu
nezpevněných cest pouze tehdy, budou-li dodrženy všechny legislativní požadavky stanovené
zejména vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládku a jejich
využívání na povrchu terénu a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu a dalšími právními předpisy.
Oddělení ochrany přírody - orgán ochrany zemědělského půdního fondu - konstatují,
že dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je
Ministerstvo životního prostředí, má-li být záměrem dotčena zemědělská půda o výměře přes
10 ha.
Oddělení ochrany přírody - orgán ochrany přírody - v případě, že v souvislosti s
realizací daného záměru bude škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů anebo rostlin, je nutné žádat o výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Oddělení ochrany přírody - Natura 2000 - stanovisko s vyloučením významného vlivu
záměru na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve stanovisku krajského úřadu pod č. j.
KUOK 60934/2015 ze dne 29. 6. 2015.
Oddělení integrované prevence - veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií a
integrované prevence, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným
záměrem dotčeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Oddělení lesnictví, oddělení vodního hospodářství, oddělení ochrany přírody - Natura
2000 a oddělení integrované prevence - vzhledem k obsahu bez komentáře.
Orgán ochrany ovzduší - upozornění na závazné stanovisko dle zákona o ovzduší jedná se o upozornění na platnou legislativu.
K opatření obecné povahy - Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední
Morava - CZ07 - součástí záměru je snižování emisí TZL a benzo(a)pyrenu výsadbou zeleně a
to především na násypových příp. výkopových svazích silničního tělesa, popřípadě na
vhodných místech v okolí silnice.
Orgán odpadového hospodářství - jedná se konstatování o povinnosti plnit platné
legislativní předpisy.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu - jedná se o upozornění na platnou
legislativu.
Orgán ochrany přírody - co se týká zvláště chráněných živočichů, získání výjimky
v případě ovlivnění chráněných druhů je povinnost vyplývající ze zákona 114/1992 Sb.
V dokumentaci uveden výčet zastižených chráněných živočichů s tím, že např. pro ještěrku
obecnou již byla vydána výjimka ze základních podmínek ochrany.
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Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření č. j. MSK 1729992/2017 ze dne 1. 2. 2018
Podstata vyjádření:
Nemají z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí ve své
kompetenci k doplňku dokumentace o vlivech záměru „D48 MÚK Bělotín - Rybí“ na životní
prostředí připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu bez komentáře.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc
vyjádření č. j. ČIŽP/48/2018/489 ze dne 17. 1. 2018
Podstata vyjádření:
Uvádějí, že záměr je dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do kategorie I
pod bod 9.3. „Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“. Konstatují, že
k obsahu doplněné dokumentace nemají žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu bez komentáře. Pouze poznámka, že záměr je dle přílohy č. 1
zákona č.100/2001 Sb., v platném znění zařazen do bodu 47 - Dálnice I. a II. třídy.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava
vyjádření č. j. ČIŽP/49/2018/988 ze dne 23. 1. 2018
Podstata vyjádření:
Konstatují, že nemají připomínky. Připomínky ČIŽP k podané dokumentaci byly v
doplněné dokumentaci vypořádány a opatření zapracována do podmínek realizace záměru, s
navrženými podmínkami a opatřeními ČIŽP souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu bez komentáře.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
vyjádření č. j. KHSOC/35362/2017/PR/HOK ze dne 16. 1. 2018
Podstata vyjádření:
Konstatují, že k doplněné dokumentaci „D48 MÚK Bělotín - Rybí“ nemají zásadní
připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu bez komentáře.
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
vyjádření č. j. KHSMS 67039/2017/OV/HOK ze dne 16. 1. 2018
Podstata vyjádření:
Konstatují, že závěr dokumentace včetně posouzení vlivů na veřejné zdraví akceptují
bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu bez komentáře.

MŽP, odbor ochrany vod
vyjádření č. j. ENV/2017/VS/4954 ze dne 15. 1. 2018
Podstata vyjádření:
Uvádějí, že ke zveřejněné doplněné dokumentaci o vlivech záměru „D48 MÚK
Bělotín-Rybí“ na životní prostředí neuplatňují žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ
Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce stávající komunikace I/48 v úseku
Bělotín - Rybí. Stavba silnice D48 MÚK Bělotín - Rybí je jednou ze staveb na trase Bělotín Český Těšín s cílem sjednocení šířkového uspořádání celé trasy.
Stávající směrově nedělená čtyřpruhová komunikace I/48 má být rekonstruována na
čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením
protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem kategorie R 25,5/120 (nově D48).
Záměr nezahrnuje úsek v km 5,9 -9,6 (Dub - Palačov), který je součástí stavby silnice
I/35 Lešná - Palačov včetně MÚK Palačov a most (estakádu) přes trať ČD a silnici I/57 v
Novém Jičíně - km 17,730 až 18,107 (rekonstrukce mostu byla provedena jako samostatná
stavba v roce 2006).
K posouzení byla předložena dokumentace „D48 MÚK Bělotín - Rybí“ zpracovaná
oprávněnou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Ing. Lubošem Štanclem, v
listopadu 2017. V rámci předkládané dokumentace EIA byla posouzena jedna varianta
lokalizace záměru i technického řešení.
Dokumentace byla posouzena podle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., a to
v rozsahu podle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dle názoru zpracovatele posudku je dokumentace
akceptovatelná a zpracovaná dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Dokumentace posuzuje záměr ze všech aspektů jak v etapě výstavby, tak v etapě
provozu. Značná pozornost je v dokumentaci věnována především vlivům na ovzduší, na
hlukovou situaci, vody, půdu, floru, faunu a ekosystémy. V rámci zpracování dokumentace
byla zpracována rozptylová a hluková studie, autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví,
vyhodnocení vlivu stavby z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), migrační studie,
dendrologický průzkum a biologické hodnocení.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní riziko chemických imisí způsobené realizací záměru není ve srovnání se
současnou zátěží prostředí významné, dominantním vlivem bude i do budoucna současná
zátěž atmosféry a komunální dopravní zátěž prostředí z dopravního provozu na komunikační
síti, která je charakteristická pro nulovou variantu. Naproti tomu se očekává prokazatelná
příznivá změna hlukových imisí, která bude souviset s rekonstrukcí stávající komunikace I.
třídy a jejím převedením do kategorie D48, kdy se očekává snížení stupně zdravotního rizika
z expozice hluku pro nulovou variantu, a to o jedno až dvě pětidecibelová pásma. Celkově se
přitom očekává snížení hlukové zátěže obyvatel v dotčeném území.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává za současného stupně zátěže životního
prostředí převaha pozitivních důsledků realizace záměru.
Vlivy na ovzduší a klima
Stavební práce během rekonstrukce komunikace a demolic budou při důsledném
provádění obvyklých protiprašných opatření představovat nevýznamné imisní vlivy.
K omezení prašnosti budou využívána standardní opatření v podobě vlhčení prašných
povrchů, plachtování vozidel apod.
Celkově lze na základě provedeného vyhodnocení konstatovat, že provoz záměru
vyvolá málo významné změny imisních koncentrací. Stávající míra překročení a podmínky
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pro plnění imisních limitů se realizací záměru významně nezmění. Provoz záměru
nevytvoří novou příčinu překračování imisních limitů.
Vysoké krátkodobé hodnoty znečištění přízemní vrstvy atmosféry jdou nejčastěji na
vrub jejich horšího provětrávání při radiačním počasí a při slabším proudění vzduchu. Při
pomalejší jízdě je poměr mezi exhalacemi z dopravy a prokázaným výkonem vozidel
podstatně horší, než při plynulém průjezdu. Předkládaný záměr má za cíl mimo jiné
zabezpečit lepší podmínky pro zajištění plynulého průjezdu posuzovaným územím.
Negativně se posuzovaná komunikace může projevit v místech, kde vytvoří překážku
přirozenému proudění vzduchu v přízemní vrstvě (násypy, mostní objekty). Toto se však děje
již v současnosti.
Jakékoliv ovlivnění klimatu v souvislosti s posuzovanou stavbou na úrovni vyšší než
mikroklima se vzhledem k jejímu charakteru a rozsahu nepředpokládá. Na mikroklimatické
úrovni může docházet k lokálním změnám oslunění povrchu a také ke změnám v cirkulaci
vzduchu ve vazbě na silniční těleso. Tyto změny však budou úzce lokální a jejich vliv bude
vzhledem k charakteru okolí stavby nevýznamný.
V případě mitigační strategie a její opatření ke snížení emisí skleníkových plynů
stanovených v horizontu r. 2020 lze záměr hodnotit neutrálně, jelikož se nepředpokládají
výrazné změny v provozu záměru v tomto termínu. V souvislosti se zvýšením průjezdnosti
silničních komunikací lze očekávat pozitivní vliv. Samotné stavební práce nepřispějí
výrazným množstvím k navýšení emisí skleníkových plynů.
S ohledem na adaptační strategii se záměr týká zejména vztahu k ochraně záměru vůči
extrémním výkyvům počasí (záplavy, odvod přívalových vod, nezámrzná hloubka, výsadba
apod.) a lze jej hodnotit jako částečně neutrální, částečně pozitivní. Negativní vztah nebyl
identifikován. To je dáno skutečností, že se jedná o moderní silniční stavbu, projektovanou v
souladu s moderními trendy, mezi něž patří zohlednění rizika povodní, zajištění odvodu
přívalových vod, ozelenění kolem tělesa komunikace apod.
Vlivy na hlukovou situaci
V průběhu demolic bude obtěžování hlukem lokální a dočasné, vázané na omezený
časový úsek. Práce s vysokou hlučností, v dosahu obytné zástavby, budou prováděny pouze v
době od 7:00 do 21:00.
Pro zmírnění účinků hluku při provozu záměru byly navrženy protihlukové stěny
výšky 2,5 - 5,0 m v celkové délce 9 537 m. Z výsledků výpočtů v hlukové studii je zřejmé, že
vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu silniční dopravy u
objektů umístěných v blízkosti stávající komunikace poklesnou. Výrazný pokles bude v okolí
nových protihlukových stěn. Vliv tedy bude pozitivní.
Vlivy na podzemní a povrchové vody
Nejsou projektovány významné úpravy vodních toků, přes které prochází komunikace
I/48 (nově D48). U stávajících mostů přes vodní toky bude provedena změna rozpětí mostu,
případně budou prodlouženy propustky.
Předpokládá se zachování současného způsobu odvedení dešťové vody ze silnice
pomocí silničních příkopů, žlábků a propustků se zaústěním do stávajícího kanalizačního
systému, s vyústěním do stávajících recipientů. V blízkosti ochranného pásma vodního zdroje
Poruba Porubská brána - vodovod podzemní jímací zařízení (úsek silnice D48 km 9,600 12,120) jsou projektovány odlučovače ropných látek a lapače splavenin.
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Největším ekologickým nebezpečím pro vody jsou možné úniky ropných látek do
recipientu dešťových vod a potenciální vliv zasolování vod zimní údržbou komunikací.
Vzhledem k celkové koncepci odvodnění stavby, které počítá s využitím odlučovačů ropných
látek, šachet s hradítky a lapačů splavenin lze tento koncept považovat za dostatečný.
Vzhledem k relativně nízkým koncentracím chloridů v povrchovém toku, které se po realizaci
záměru prakticky nezmění a zůstanou hluboko pod limitní hodnotou, kterou stanoví nařízení
vlády č. 401/2015 Sb., lze předpokládat, že vlivem záměru nebude docházet k zasolení
povrchových, resp. podzemních vod.
Na základě provedené analýzy možných vlivů záměru výstavby stavby D48 MÚK
Bělotín - Rybí na stav vod a dotčených vodních útvarů je možné konstatovat, že realizace
tohoto záměru nezhorší ekologický potenciál ani chemický stav dotčeného útvaru
povrchových vod, který je v současnosti klasifikován jako nevyhovující. Stejně tak realizace
záměru nezhorší kvantitativní ani chemický stav dotčených útvarů podzemních vod a ani
nebude překážkou pro zlepšení jejich stavu a dosažení dobrého stavu v budoucnu.
Realizace záměru stavby D48 MÚK Bělotín - Rybí je v souladu s cíli Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Vlivy na půdu
Záměr představuje nároky na dočasný, resp. trvalý zábor zemědělského půdního fondu
a pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba silnice je situována na pozemcích, které
budou v rámci stavby majetkově vypořádány a odňaty svému původnímu využití.
V rámci stavby proběhne skrývka humózních vrstev, tzn. ornice a podorničí, na ploše
trvalého záboru ploch ZPF, tj. orná půda, trvalý travní porost, zahrada. Humózní vrstva bude
sejmuta také z ostatních ploch a svahů stávající komunikace s travním porostem v rámci
trvalého záboru. Skryté zeminy budou zpětně využity pro biologickou rekultivaci dočasně
zabraných pozemků, ohumusování případných výsadeb okolních ploch a svahů tělesa silnice.
Přebytek kulturních zemin bude uplatněn dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany půdy.
Plochy dočasného záboru budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu
odpovídajícímu okolním pozemkům. Trvalý zábor půdy představuje z hlediska značné
rozlohy mírně negativní vliv na půdu, který je akceptovatelný.
Vlivy na přírodní zdroje
Záměr zasahuje nebo leží v blízkosti několika ložiskových území. Přírodní zdroje
budou ovlivněny pouze lokálně v místech zemních prací a představují z hlediska vlivů na
horninové prostředí mírný negativní vliv, který je akceptovatelný. Stavba neleží na
poddolovaném území.
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Území dotčené plánovaným záměrem nemá z hlediska ochrany přírody velký význam.
Záměr je umístěn do lokality, která je již v současnosti silně ovlivněna lidskou činností.
Původní flóra bude ohrožena zejména likvidací mimolesní zeleně podél stávajícího tělesa
komunikace I/48, výstavbou záměru bude trvale odstraněn rostlinný kryt v prostoru podél
stávající komunikace. Jedná se o biotopy uměle vytvořené lidskou činností a následnými
vegetačními úpravami bude možné negativní vliv částečně kompenzovat.
Během terénních průzkumů nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin,
z botanického hlediska zde není očekáván žádný závažný střet. Jedná se o plochy převážně
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silně pozměněné a ovlivňované činností člověka. Nebyl zde zjištěn výskyt přírodně
cennějších biotopů. Záměr neovlivní žádný památný strom.
Negativní vlivy na faunu jsou očekávány především během období výstavby, po
uvedení záměru do provozu tyto vlivy postupně odezní. Ve fázi výstavby lze za předpokladu
dodržování platné legislativy pro jednotlivé složky životního prostředí a příslušných
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy významně eliminovat negativní vlivy předmětného
záměru na faunu zájmového území.
Na základě hodnocení provedeného v rámcové migrační studii je možné konstatovat,
že záměr po uvedení do provozu bude v zásadě prostupný pro všechny kategorie živočichů.
Vzhledem k tomu, že stavba představuje rekonstrukci stávající komunikace I/48, nedojde
v zájmovém území ke vzniku nové migrační bariéry.
Záměrem budou zasaženy především ekosystémy v území podél stávající komunikace,
tvořené zejména doprovodnými výsadbami, náletovými dřevinami a intenzivně využívanými
zemědělskými pozemky, tedy území silně ovlivňované činností člověka. Nejedná se
o ekosystémy významné z hlediska přírodovědného, ani z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Významněji působí především okolí vodních toků a prvky mimolesní a lesní zeleně
tvořené zejména liniovými prvky podél stávajících komunikací a vodotečí, dále pak remízky
na zemědělských pozemcích.
V území se nacházejí skladebné části ÚSES, konkrétně jde o křížení několika
biokoridorů. Tyto skladební prvky ÚSES jsou však již kříženy stávající komunikací I/48 a
nepředpokládá se jejich významné ovlivnění záměrem (tedy rekonstrukcí I/48 na D/48).
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Místní topografie nebude významně ovlivněna - stávající silnice I/48 již nyní
představuje výrazný antropogenní prvek v zájmovém území. Silnice I/48 prochází v
hodnoceném úseku krajinou, kterou lze charakterizovat jako silně antropogenně ovlivněnou se
sníženou základní estetickou hodnotou.
S ohledem na skutečnost, že dopravní komunikace je v území již umístěna, se jeví vliv
spojený s navrhovanou stavbou a stavba sama v této podobě a rozsahu, jako akceptovatelná
z hlediska zachování krajinného rázu podle § 12, zák. č. 114/1992 Sb.
Vlivy na hmotný majetek
archeologických aspektů

a

kulturní

dědictví

včetně

architektonických

a

V trase i okolí záměru se nachází velké množství staveb, převážně infrastrukturního
charakteru, které budou výstavbou dotčeny. Počítá se také s provedením několika demolic
v okolí trasy.
V zájmovém území ani v okolí se nevyskytují žádné národní kulturní památky ani
památky, které jsou předmětem světového dědictví, v širším okolí záměru se nachází řada
kulturních památek s nižší ochranou. V zájmové oblasti se mohou vyskytovat plochy s
pravděpodobností archeologických nálezů. Před zahájením stavebních prací bude proveden
archeologický průzkum.
Záměr nepředstavuje z pohledu vlivů na hmotný majetek a kulturní dědictví riziko
z hlediska možného ovlivnění, vliv je nulový.

Vzhledem k lokalizaci záměru nepřesáhne žádný z jeho vlivů státní hranice.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Č. j.:

Závazné stanovisko
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII (dále jen „ministerstvo“),
jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 9a zákona
vydává
SOUHLASNÉ

ZÁVAZNÉ

STANOVISKO

k záměru
„D48 MÚK Bělotín - Rybí“

I. Povinné údaje
1. Název záměru:

D48 MÚK Bělotín - Rybí

2. Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je rekonstrukce stávající směrově nedělené čtyřpruhové komunikace I/48
bez zpevněných krajnic kategorie S 15/100 na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou
s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem.
Třída: Dálnice II. tř.
Kategorie: R 25,5/120
Záměr zahrnuje mimo jiné:
 úsek MÚK Bělotín - Dub (km 0,864-5,900) - délka 5 036 m
 úsek Palačov - Rybí (km 9,600 - 21,900) - délka 12 300 m
 silniční objekty: silnice D 48, doprovodná silnice III. tř. Bělotín - Polom,
přeložka silnice III/0483 Polom - Dub, oprava silnic III. tř. v trase doprovodné
komunikace Dub-Nový Jičín, úprava napojení silnice II/482
 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Dub, MÚK Starý Jičín, MÚK Nový Jičín západ, MÚK Nový Jičín - východ
 počet mostů na sil. D 48: 13
 počet ostatních mostů: 2 (na přeložce sil. III/0483 přes žel. trať, na MK přes
řeku Jičínku v Šenově u Nového Jičína).
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Záměr nezahrnuje:
 úsek v km 5,900 - 9,600 (Dub - Palačov), který je součástí stavby silnice I/35
Lešná - Palačov včetně MÚK Palačov
 most (estakáda) přes trať ČD a silnici I/57 v Novém Jičíně - km 17,730 až
18,107 (rekonstrukce mostu byla provedena jako samostatná stavba v roce
2006)
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1:
Bod 47 - Dálnice I. a II. třídy - kategorie I.
4. Umístění záměru:
Úsek MÚK Bělotín - Polom:
kraj:
Olomoucký
obec:
Bělotín, Polom
kat. území: Bělotín, Polom u Hranic
Úsek Polom - Dub a Palačov - Rybí:
kraj:
Moravskoslezský
obec:
Jeseník nad Odrou, Starý Jičín, Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína,
Rybí
kat. území: Blahutovice, Heřmanice u Polomi, Dub u Nového Jičína, Starojická
Lhota, Palačov, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Jičina, Loučka
u Nového Jičína, Nový Jičín – Dolní předměstí, Šenov u Nového
Jičína, Rybí
5. Obchodní firma oznamovatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR
6. IČ oznamovatele: 65993390
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru,
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví
I. Podmínky pro fázi přípravy záměru:
1. Do projektu pro stavební povolení bude zahrnuto:
1.1. V úsecích mimo zastavěné území, kde se nenavrhuje souvislé podélné oplocení
silnice, budou na směrové nebo samostatné sloupky osazeny odrazky proti zvěři
k vytvoření opticky výstražného plotu dle TP 130.
1.2. V místě křížení komunikace s migračně významným územím bude oplocení založeno
20 - 40 cm pod povrch terénu z důvodu možného průchodu černé zvěře a zároveň
bude zvýšeno oplocení nejméně na 2,2 m z důvodu možného průchodu jelení zvěře, a
to v délce 2 km na každou stranu od osy křížení.
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2. Součástí zásad organizace výstavby bude:
2.1. K omezení prašnosti během demolic a výstavby záměru budou využívána standardní
opatření v podobě vlhčení prašných povrchů, plachtování vozidel apod.
2.2. Při skrápění povrchů budou v případě potřeby (např. při činnostech emitujících velmi
vysokou prašnost, v těsné blízkosti obytné zástavby) použita aditiva (chemické
stabilizátory), která výrazně zvyšují protiprašné vlastnosti. S ohledem na obecné
požadavky ochrany životního prostředí budou použita biologicky rozložitelná aditiva.
2.3. Práce, kdy budou prováděny technologické operace spojené s nasazením technologií
s vysokou hlučností, v dosahu obytné zástavby budou prováděny pouze v době od
7:00 do 21:00.
2.4. Při výstavbě bude minimalizován zásah do břehových porostů podél toků. Rozsah
kácení v místech přechodu toků mostními objekty bude omezen pouze na prostor
budoucího podmostí.
2.5. Při betonáži mostních těles budou dotčené vodní toky zakryty tak, aby nedošlo k
jejich znečištění odpadávajícími částmi betonu nebo vodou znečištěnou betonovou
směsí (např. plachta, folie apod.).
2.6. Skládky zemin budou situovány v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby
nedocházelo k jejich zanášení.
3. Před zahájením výstavby bude zajištěn biologický dozor stavby odborně způsobilou
osobou určenou po dohodě s orgánem ochrany přírody. Biologický dozor určí případná
další opatření a zajistí minimalizaci rizik přímé mortality terestrických živočichů na
stavbě.
4. Plochy pro zařízení staveniště a pro stavební dvory zajišťované budoucím zhotovitelem
stavby budou situovány tak, aby nezasahovaly do významných botanických a
zoologických lokalit a ani do lesních porostů.
II. Podmínky pro fázi realizace záměru:
5. V případě probíhající stavební činnosti v blízkosti vodních toků v období migrace
obojživelníků budou na okraji území dotčeného stavbou instalovány migrační zábrany
(např. folie o výšce min. 40 cm), které budou u země zahrnuty, aby ji obojživelníci a další
drobná zvířata nemohla podlézt, a které bezpečně navedou migrující obojživelníky
k vodnímu toku.
III. Podmínky pro fázi provozu záměru:
Nestanovují se.
IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru
Nestanovují se.
9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry,
délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů
na životní prostředí
I. Podmínky pro fázi přípravy záměru:
Nestanovují se.
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II. Podmínky pro fázi realizace záměru:
Nestanovují se.
III. Podmínky pro fázi provozu záměru:
1. Ve zkušebním provozu bude provedeno měření akustické zátěže v rozsahu dle požadavku
příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví.
IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru
Nestanovují se.

II. Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění
stanovení uvedených podmínek
Ministerstvo vycházelo při formulování závazného stanoviska z následujících
podkladů:
 Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 a přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., záměr: „D48 MÚK Bělotín - Rybí“, kterou zpracoval Ing. Luboš Štancl,
držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. v srpnu 2017
 Vyjádření k dokumentaci výše uvedeného záměru
 Doplněná dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 a přílohy č. 4 k
zákonu č. 100/2001 Sb., záměr: „D48 MÚK Bělotín - Rybí“, kterou zpracoval Ing. Luboš
Štancl, držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. v listopadu 2017
 Vyjádření k doplněné k dokumentaci výše uvedeného záměru
 Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí výše uvedeného
záměru, který vypracoval Ing. Josef Tomášek, CSc., autorizovaná osoba ke zpracování
dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. (osvědčení č. o.
69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s posledním prodloužením autorizace na 5 let pod č. j.:
37351/ENV/16 ze dne 28. 6. 2016)
Zpracovatel posudku se ztotožnil se závěry dokumentace, tedy že posuzovaný záměr
lze při respektování navržených opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů
na životní prostředí považovat za akceptovatelný a lze jej doporučit k realizaci.
Při splnění podmínek v tomto stanovisku pro eliminaci respektive snížení negativních
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní
prostředí za realizovatelný.
Odůvodnění stanovených podmínek:
V posudku je v návrhu stanoviska uvedeno 10 podmínek pro fázi přípravy záměru, 1
podmínka pro fázi realizace záměru a 1 podmínka monitoringu ve fázi provozu záměru.
Navržené podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného záměru a z
vlastností prostředí, do kterého je umístěn. V podmínkách je kladen důraz na přípravu záměru
a jeho vlastní realizaci. Do podmínek závazného stanoviska nebyly zahrnuty podmínky
uvedené v dokumentaci, které bez dalšího pouze upozorňují na povinnosti stanovené právními
předpisy, nebo ukládají povinnost, která je zakotvená v charakteru záměru. Rovněž nejsou
uváděna opatření obecného charakteru.
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Odůvodnění podmínek:
I. Podmínky pro fázi přípravy záměru:
1. Do projektu pro stavební povolení bude zahrnuto:
1.1. V úsecích mimo zastavěné území, kde se nenavrhuje souvislé podélné oplocení
silnice, budou na směrové nebo samostatné sloupky osazeny odrazky proti zvěři
k vytvoření opticky výstražného plotu dle TP 130.
Podmínka je stanovena pro ochranu zvěře.
1.2. V místě křížení komunikace s migračně významným územím bude oplocení založeno
20 - 40 cm pod povrch terénu z důvodu možného průchodu černé zvěře a zároveň
bude zvýšeno oplocení nejméně na 2,2 m z důvodu možného průchodu jelení zvěře, a
to v délce 2 km na každou stranu od osy křížení.
Podmínka je stanovena pro ochranu zvěře. Respektování požadavku ČIŽP OI Ostrava.
2. Součástí zásad organizace výstavby bude:
2.1. K omezení prašnosti během demolic a výstavby záměru budou využívána standardní
opatření v podobě vlhčení prašných povrchů, plachtování vozidel apod.
Podmínka se týká ochrany ovzduší - omezení prašnosti.
2.2. Při skrápění povrchů budou v případě potřeby (např. při činnostech emitujících velmi
vysokou prašnost, v těsné blízkosti obytné zástavby) použita aditiva (chemické
stabilizátory), která výrazně zvyšují protiprašné vlastnosti. S ohledem na obecné
požadavky ochrany životního prostředí budou použita biologicky rozložitelná aditiva.
Podmínka se týká ochrany ovzduší - omezení prašnosti.
2.3. Práce, kdy budou prováděny technologické operace spojené s nasazením technologií
s vysokou hlučností, v dosahu obytné zástavby budou prováděny pouze v době od
7:00 do 21:00.
Podmínka je stanovena pro ochranu obyvatel v okolí stavby před obtěžujícím hlukem.
2.4. Při výstavbě bude minimalizován zásah do břehových porostů podél toků. Rozsah
kácení v místech přechodu toků mostními objekty bude omezen pouze na prostor
budoucího podmostí.
Podmínka je stanovena pro ochranu ekosystémů podél toků.
2.5. Při betonáži mostních těles budou dotčené vodní toky zakryty tak, aby nedošlo k
jejich znečištění odpadávajícími částmi betonu nebo vodou znečištěnou betonovou
směsí (např. plachta, folie apod.).
Podmínka je stanovena pro ochranu vodních toků před znečištěním.
2.6. Skládky zemin budou situovány v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby
nedocházelo k jejich zanášení.
Podmínka je stanovena pro ochranu vodních toků před znečištěním.
3. Před zahájením výstavby bude zajištěn biologický dozor stavby odborně způsobilou
osobou určenou po dohodě s orgánem ochrany přírody. Biologický dozor určí případná
další opatření a zajistí minimalizaci rizik přímé mortality terestrických živočichů na
stavbě.
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Tato podmínka zajišťuje dodržování podmínek k ochraně přírody v průběhu stavby,
včetně případných výjimek z ochrany chráněných druhů.
4. Plochy pro zařízení staveniště a pro stavební dvory zajišťované budoucím zhotovitelem
stavby budou situovány tak, aby nezasahovaly do významných botanických a
zoologických lokalit a ani do lesních porostů.
Podmínka je stanovena pro ochranu ekosystémů podél rekonstruované komunikace.
II. Podmínky pro fázi realizace záměru:
5. V případě probíhající stavební činnosti v blízkosti vodních toků v období migrace
obojživelníků budou na okraji území dotčeného stavbou instalovány migrační zábrany
(např. folie o výšce min. 40 cm), které budou u země zahrnuty, aby ji obojživelníci a další
drobná zvířata nemohla podlézt, a které bezpečně navedou migrující obojživelníky
k vodnímu toku.
Podmínka je stanovena zejména pro ochranu obojživelníků.
Podmínky pro monitorování
III. Podmínky pro fázi provozu záměru:
1. Ve zkušebním provozu bude provedeno měření akustické zátěže v rozsahu dle požadavku
příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví.
Podmínka je stanovena s ohledem na skutečnost, že budoucí stav - po zprovoznění
záměru - je posuzován na základě modelu. Skutečnou akustickou zátěž je nutno zjistit ve
zkušebním provozu, případně navrhnout a realizovat nápravná opatření.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní riziko chemických imisí způsobené realizací záměru není ve srovnání se
současnou zátěží prostředí významné, dominantním vlivem bude i do budoucna současná
zátěž atmosféry a komunální dopravní zátěž prostředí z dopravního provozu na komunikační
síti, která je charakteristická pro nulovou variantu. Naproti tomu se očekává prokazatelná
příznivá změna hlukových imisí, která bude souviset s rekonstrukcí stávající komunikace I.
třídy a jejím převedením do kategorie D48, kdy se očekává snížení stupně zdravotního rizika
z expozice hluku pro nulovou variantu, a to o jedno až dvě pětidecibelová pásma. Celkově se
přitom očekává snížení hlukové zátěže obyvatel v dotčeném území.
Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává za současného stupně zátěže životního
prostředí převaha pozitivních důsledků realizace záměru.
Vlivy na ovzduší a klima
Stavební práce během rekonstrukce komunikace a demolic budou při důsledném
provádění obvyklých protiprašných opatření představovat nevýznamné imisní vlivy.
K omezení prašnosti budou využívána standardní opatření v podobě vlhčení prašných
povrchů, plachtování vozidel apod.
Celkově lze na základě provedeného vyhodnocení konstatovat, že provoz záměru
vyvolá málo významné změny imisních koncentrací. Stávající míra překročení a podmínky
pro plnění imisních limitů se realizací záměru významně nezmění. Provoz záměru
nevytvoří novou příčinu překračování imisních limitů.
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Vysoké krátkodobé hodnoty znečištění přízemní vrstvy atmosféry jdou nejčastěji na
vrub jejich horšího provětrávání při radiačním počasí a při slabším proudění vzduchu. Při
pomalejší jízdě je poměr mezi exhalacemi z dopravy a prokázaným výkonem vozidel
podstatně horší, než při plynulém průjezdu. Předkládaný záměr má za cíl mimo jiné
zabezpečit lepší podmínky pro zajištění plynulého průjezdu posuzovaným územím.
Negativně se posuzovaná komunikace může projevit v místech, kde vytvoří překážku
přirozenému proudění vzduchu v přízemní vrstvě (násypy, mostní objekty). Toto se však děje
již v současnosti.
Jakékoliv ovlivnění klimatu v souvislosti s posuzovanou stavbou na úrovni vyšší než
mikroklima se vzhledem k jejímu charakteru a rozsahu nepředpokládá. Na mikroklimatické
úrovni může docházet k lokálním změnám oslunění povrchu a také ke změnám v cirkulaci
vzduchu ve vazbě na silniční těleso. Tyto změny však budou úzce lokální a jejich vliv bude
vzhledem k charakteru okolí stavby nevýznamný.
V případě mitigační strategie a její opatření ke snížení emisí skleníkových plynů
stanovených v horizontu r. 2020 lze záměr hodnotit neutrálně, jelikož se nepředpokládají
výrazné změny v provozu záměru v tomto termínu. V souvislosti se zvýšením průjezdnosti
silničních komunikací lze očekávat pozitivní vliv. Samotné stavební práce nepřispějí
výrazným množstvím k navýšení emisí skleníkových plynů.
S ohledem na adaptační strategii se záměr týká zejména vztahu k ochraně záměru vůči
extrémním výkyvům počasí (záplavy, odvod přívalových vod, nezámrzná hloubka, výsadba
apod.) a lze jej hodnotit jako částečně neutrální, částečně pozitivní. Negativní vztah nebyl
identifikován. To je dáno skutečností, že se jedná o moderní silniční stavbu, projektovanou v
souladu s moderními trendy, mezi něž patří zohlednění rizika povodní, zajištění odvodu
přívalových vod, ozelenění kolem tělesa komunikace apod.
Vlivy na hlukovou situaci
V průběhu demolic bude obtěžování hlukem lokální a dočasné, vázané na omezený
časový úsek. Práce s vysokou hlučností, v dosahu obytné zástavby, budou prováděny pouze v
době od 7:00 do 21:00.
Pro zmírnění účinků hluku při provozu záměru byly navrženy protihlukové stěny
výšky 2,5 - 5,0 m v celkové délce 9 537 m. Z výsledků výpočtů v hlukové studii je zřejmé, že
vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu silniční dopravy u
objektů umístěných v blízkosti stávající komunikace poklesnou. Výrazný pokles bude v okolí
nových protihlukových stěn. Vliv tedy bude pozitivní.
Vlivy na podzemní a povrchové vody
Nejsou projektovány významné úpravy vodních toků, přes které prochází komunikace
I/48 (nově D48). U stávajících mostů přes vodní toky bude provedena změna rozpětí mostu,
případně budou prodlouženy propustky.
Předpokládá se zachování současného způsobu odvedení dešťové vody ze silnice
pomocí silničních příkopů, žlábků a propustků se zaústěním do stávajícího kanalizačního
systému, s vyústěním do stávajících recipientů. V blízkosti ochranného pásma vodního zdroje
Poruba Porubská brána - vodovod podzemní jímací zařízení (úsek silnice D48 km 9,600 12,120) jsou projektovány odlučovače ropných látek a lapače splavenin.
Největším ekologickým nebezpečím pro vody jsou možné úniky ropných látek do
recipientu dešťových vod a potenciální vliv zasolování vod zimní údržbou komunikací.
Vzhledem k celkové koncepci odvodnění stavby, které počítá s využitím odlučovačů ropných
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látek, šachet s hradítky a lapačů splavenin lze tento koncept považovat za dostatečný.
Vzhledem k relativně nízkým koncentracím chloridů v povrchovém toku, které se po realizaci
záměru prakticky nezmění a zůstanou hluboko pod limitní hodnotou, kterou stanoví nařízení
vlády č. 401/2015 Sb., lze předpokládat, že vlivem záměru nebude docházet k zasolení
povrchových, resp. podzemních vod.
Na základě provedené analýzy možných vlivů záměru výstavby stavby D48 MÚK
Bělotín - Rybí na stav vod a dotčených vodních útvarů je možné konstatovat, že realizace
tohoto záměru nezhorší ekologický potenciál ani chemický stav dotčeného útvaru
povrchových vod, který je v současnosti klasifikován jako nevyhovující. Stejně tak realizace
záměru nezhorší kvantitativní ani chemický stav dotčených útvarů podzemních vod a ani
nebude překážkou pro zlepšení jejich stavu a dosažení dobrého stavu v budoucnu.
Realizace záměru stavby D48 MÚK Bělotín - Rybí je v souladu s cíli Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Vlivy na půdu
Záměr představuje nároky na dočasný, resp. trvalý zábor zemědělského půdního fondu
a pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba silnice je situována na pozemcích, které
budou v rámci stavby majetkově vypořádány a odňaty svému původnímu využití.
V rámci stavby proběhne skrývka humózních vrstev, tzn. ornice a podorničí, na ploše
trvalého záboru ploch ZPF, tj. orná půda, trvalý travní porost, zahrada. Humózní vrstva bude
sejmuta také z ostatních ploch a svahů stávající komunikace s travním porostem v rámci
trvalého záboru. Skryté zeminy budou zpětně využity pro biologickou rekultivaci dočasně
zabraných pozemků, ohumusování případných výsadeb okolních ploch a svahů tělesa silnice.
Přebytek kulturních zemin bude uplatněn dle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany půdy.
Plochy dočasného záboru budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu
odpovídajícímu okolním pozemkům. Trvalý zábor půdy představuje z hlediska značné
rozlohy mírně negativní vliv na půdu, který je akceptovatelný.
Vlivy na přírodní zdroje
Záměr zasahuje nebo leží v blízkosti několika ložiskových území. Přírodní zdroje
budou ovlivněny pouze lokálně v místech zemních prací a představují z hlediska vlivů na
horninové prostředí mírný negativní vliv, který je akceptovatelný. Stavba neleží na
poddolovaném území.
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Území dotčené plánovaným záměrem nemá z hlediska ochrany přírody velký význam.
Záměr je umístěn do lokality, která je již v současnosti silně ovlivněna lidskou činností.
Původní flóra bude ohrožena zejména likvidací mimolesní zeleně podél stávajícího tělesa
komunikace I/48, výstavbou záměru bude trvale odstraněn rostlinný kryt v prostoru podél
stávající komunikace. Jedná se o biotopy uměle vytvořené lidskou činností a následnými
vegetačními úpravami bude možné negativní vliv částečně kompenzovat.
Během terénních průzkumů nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin,
z botanického hlediska zde není očekáván žádný závažný střet. Jedná se o plochy převážně
silně pozměněné a ovlivňované činností člověka. Nebyl zde zjištěn výskyt přírodně
cennějších biotopů. Záměr neovlivní žádný památný strom.
Negativní vlivy na faunu jsou očekávány především během období výstavby, po
uvedení záměru do provozu tyto vlivy postupně odezní. Ve fázi výstavby lze za předpokladu
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dodržování platné legislativy pro jednotlivé složky životního prostředí a příslušných
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy významně eliminovat negativní vlivy předmětného
záměru na faunu zájmového území.
Na základě hodnocení provedeného v rámcové migrační studii je možné konstatovat,
že záměr po uvedení do provozu bude v zásadě prostupný pro všechny kategorie živočichů.
Vzhledem k tomu, že stavba představuje rekonstrukci stávající komunikace I/48, nedojde
v zájmovém území ke vzniku nové migrační bariéry.
Záměrem budou zasaženy především ekosystémy v území podél stávající komunikace,
tvořené zejména doprovodnými výsadbami, náletovými dřevinami a intenzivně využívanými
zemědělskými pozemky, tedy území silně ovlivňované činností člověka. Nejedná se
o ekosystémy významné z hlediska přírodovědného, ani z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Významněji působí především okolí vodních toků a prvky mimolesní a lesní zeleně
tvořené zejména liniovými prvky podél stávajících komunikací a vodotečí, dále pak remízky
na zemědělských pozemcích.
V území se nacházejí skladebné části ÚSES, konkrétně jde o křížení několika
biokoridorů. Tyto skladební prvky ÚSES jsou však již kříženy stávající komunikací I/48 a
nepředpokládá se jejich významné ovlivnění záměrem (tedy rekonstrukcí I/48 na D/48).
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Místní topografie nebude významně ovlivněna - stávající silnice I/48 již nyní
představuje výrazný antropogenní prvek v zájmovém území. Silnice I/48 prochází v
hodnoceném úseku krajinou, kterou lze charakterizovat jako silně antropogenně ovlivněnou se
sníženou základní estetickou hodnotou.
S ohledem na skutečnost, že dopravní komunikace je v území již umístěna, se jeví vliv
spojený s navrhovanou stavbou a stavba sama v této podobě a rozsahu, jako akceptovatelná
z hlediska zachování krajinného rázu podle § 12, zák. č. 114/1992 Sb.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
V trase i okolí záměru se nachází velké množství staveb, převážně infrastrukturního
charakteru, které budou výstavbou dotčeny. Počítá se také s provedením několika demolic
v okolí trasy.
V zájmovém území ani v okolí se nevyskytují žádné národní kulturní památky ani
památky, které jsou předmětem světového dědictví, v širším okolí záměru se nachází řada
kulturních památek s nižší ochranou. V zájmové oblasti se mohou vyskytovat plochy s
pravděpodobností archeologických nálezů. Před zahájením stavebních prací bude proveden
archeologický průzkum.
Záměr nepředstavuje z pohledu vlivů na hmotný majetek a kulturní dědictví riziko
z hlediska možného ovlivnění, vliv je nulový.
Vzhledem k lokalizaci záměru nepřesáhne žádný z jeho vlivů státní hranice.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud
jde o znečišťování životního prostředí
Předmětem posuzovaného záměru je rekonstrukce stávající komunikace I/48 v úseku
Bělotín - Rybí. Technický stav a šířkové parametry stávající silnice I/48 jsou pro současné
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dopravní požadavky nevyhovující. Stavba silnice D48 MÚK Bělotín - Rybí je jednou ze
staveb na trase Bělotín - Český Těšín s cílem sjednocení šířkového uspořádání celé trasy.
V současné době se jedná o směrově nedělenou čtyřpruhovou komunikaci bez
zpevněných krajnic kategorie S 15/100. Má být rekonstruována na čtyřpruhovou komunikaci
směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů
středním dělicím pásem kategorie R 25,5/120 (nově D48).
Záměr zahrnuje mimo jiné:
 úsek MÚK Bělotín - Dub (km 0,864 - 5,900) - délka 5 036 m
 úsek Palačov - Rybí (km 9,600 - 21,900) - délka 12 300 m
 silniční objekty: silnice D 48, doprovodná silnice III. tř. Bělotín - Polom,
přeložka silnice III/0483 Polom - Dub, oprava silnic III. tř. v trase doprovodné
komunikace Dub-Nový Jičín, úprava napojení silnice II/482
 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Dub, MÚK Starý Jičín, MÚK Nový Jičín západ, MÚK Nový Jičín - východ
 počet mostů na sil. D 48: 13 (přes silnice III třídy, místní komunikace, polní
cestu, železniční trať, vodní toky a biokoridor)
 počet ostatních mostů: 2 (na přeložce sil. III/0483 přes žel. trať, na MK přes
řeku Jičínku v Šenově u Nového Jičína).
Záměr nezahrnuje úsek v km 5,9 -9,6 (Dub - Palačov), který je součástí stavby silnice
I/35 Lešná - Palačov včetně MÚK Palačov a most (estakádu) přes trať ČD a silnici I/57 v
Novém Jičíně - km 17,730 až 18,107 (rekonstrukce mostu byla provedena jako samostatná
stavba v roce 2006).
Silnice D48 bude na ostatní silniční síť napojena zásadně mimoúrovňovými
křižovatkami, které jsou umísťovány na dopravně významné silnice. V úseku stavby jsou
navrženy 4 mimoúrovňové křižovatky (MÚK Dub, MÚK Starý Jičín, MÚK Nový Jičínzápad, MÚK Nový Jičín-východ), které umožňují napojení na stávající silniční síť. Jedná se o
stávající MÚK, které budou ponechány a upraveny. Ostatní stávající napojení a sjezdy budou
zrušeny (např. MÚK se silnicí III/0481 (Lučice), MÚK s MK (Polom - západ) a MÚK s MK
(Polom - východ), úrovňová křižovatka se silnicí II/482 na Rybí.)
Součástí záměru je i vybudování protihlukových stěn výšky 2,5 - 5,0 m v celkové
délce 9 537 m.
Součástí stavby jsou také úpravy na silnici I/57, která prochází zastavěnou částí
Nového Jičína podél řeky Jičínky. Tyto úpravy souvisejí s novým přemostěním řeky Jičínky a
novou komunikací v prodloužení ul. Školní, která se napojí stykovou křižovatkou tvaru T na
silnici I/57 a nahradí tak nevhodné napojení ul. Malostranské do větve MÚK. Součástí stavby
jsou dále úpravy a přeložky silnic III. tř., po kterých bude vedena trasa doprovodné
komunikace a které umožní bezprostřední obsluhu území.
Předpokládá se zachování současného způsobu odvedení vody ze silnice pomocí
silničních příkopů a propustků se zaústěním do stávajících recipientů. Vložením středního
dělícího pásu do osy komunikace vznikne nutnost v úsecích, kde je komunikace vedena v
oblouku, odvést vodu z vnějších jízdních pruhů do středové kanalizace. Vozovka v násypu
bude odvodněna přes svahy zemního tělesa do příkopu. Silniční svah bude ohumusován a
oset. V poslední šachtě vždy před vyústěním budou osazeny kanalizační šachty s hradítky
(uzavírací prvek zabraňující úniku závadných látek do recipientů v případě ekologické havárie
na komunikaci).
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Úsek silnice D48 km 9,600 - 12,120 prochází v blízkosti ochranného pásma vodního
zdroje Poruba Porubská brána - vodovod podzemní jímací zařízení (470 m jižně od záměru).
V tomto úseku jsou projektovány odlučovače ropných látek (stoka K2 - km 9,998 - 11,200;
stoka K3 - km 11,249 - 12,00) a lapače splavenin. V případě odlučovačů ropných látek se
předpokládá využití prefabrikovaných podzemních nádrží sestávajících z části sedimentační a
koalescenčního odlučovače ropných látek.
Pro co nejlepší začlenění trasy silnice do krajiny a jako náhrada za pokácenou zeleň
budou provedeny vegetační úpravy, a to především na násypových příp. výkopových svazích
silničního tělesa, popřípadě na vhodných místech v okolí silnice tak, aby nová vegetace s
okolní postupně splynula v jeden celek. Při výběru dřevin se vychází z místních
geobotanických a klimatických podmínek, návrh navazuje na stávající druhové složení
a vzhledový vjem a respektuje zhoršené stanovištní podmínky pro dřeviny v okolí
frekventované komunikace. Součástí vegetačních úprav je také zatravnění.
Trasa silnice D48 bude vybavena bezpečnostně informačním systémem SOS, na
určených stanovištích budou osazeny meteostanice, v každém mezikřižovatkovém úseku bude
osazen automatický sčítač dopravy.
Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna pomocí nového dopravního značení,
bezbariérových prvků, zábradlí a veřejného osvětlení. Prostor silniční komunikace budou
vymezovat směrové sloupky a svodidla osazená dle ČSN 73 6101.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v
dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a jsou respektovány požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního záměru.
Po technologické stránce se jedná o zvládnuté procesy včetně odpovídající ochrany
životního prostředí. Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných
právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení
předmětného záměru.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci dokumentace byla posuzována jedna aktivní varianta řešení záměru.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno 13 vyjádření dotčených správních
orgánů (Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Městský
úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a
zemědělství, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, Česká
inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, MŽP, odbor
ochrany vod, MŽP, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, MŽP,
odbor ochrany ovzduší a MŽP, odbor obecné ochrany přírody a krajiny a MŽP, odbor výkonu
státní správy IX) a 1 vyjádření veřejnosti. Ze strany dotčených územních samosprávných
celků nebyla doručena žádná vyjádření.
Připomínky z těchto vyjádření byly vypořádány v doplněné dokumentaci.
K doplněné dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno 1 vyjádření dotčeného
územního samosprávného celku (Olomoucký kraj, náměstek hejtmana Bc. Pavel Šoltys, DiS)
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a 8 vyjádření dotčených správních orgánů (Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad,
životního prostředí a dopravy, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství,
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, Česká inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, MŽP, odbor ochrany vod). Ze strany
veřejnosti nebyla doručena žádná vyjádření.
Připomínky z těchto vyjádření byly vypořádány v posudku.
Dokumentace, doplněná dokumentace i posudek jsou zveřejněny v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia),
a
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru OV9196.
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vzaty do úvahy při
formulování podmínek tohoto stanoviska.
6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
Vyšší územní samosprávné celky: Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Základní územní samosprávné celky: Bělotín, Polom, Jeseník nad Odrou, Starý Jičín,
Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína, Rybí
Pokud v další přípravě záměru dojde k zásadním změnám projektu, bude toto uvedeno
v podkladech dle § 9a, odst. 6 zákona 100/2001 Sb. v platném znění - včetně posouzení
změny na složky životního prostředí (např. změny vlivů na akustickou situaci, ovzduší, vody
apod.)
Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu
správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení záměr a vydá nesouhlasné
závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný
negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně
jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem
posuzování podle § 4 odst. 1 písm. g). Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé,
příslušný úřad vydá souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku příslušný
úřad s přihlédnutím k podkladům podle odstavce 1 určí, které z podmínek stanoviska jsou v
důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to případně v součinnosti s příslušnými
dotčenými orgány.
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3
písm. g) zákona.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona.
Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk úředního razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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