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Odbor životního prostředí a zemědělství 
oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku 

    

    

datum vyřizuje číslo jednací    spisová značka 
8. srpna 2007 Ing. et Ing. Ondřej Skoba KUZL  44838/2007    KUSP 44838/2007 ŽPZE-OS 
 

 

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, (dále jen 
„zákon“) záměru „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ 

Identifikační údaje: 

 

Název záměru: Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka 

Kapacita a charakter záměru:  

Stavba řeší rekonstrukci stávající silnice v intravilánu, po které je vedena silnice I/35. Stávající 2-
pruhová silnice je navržena na rozšíření na 4-pruhovou, směrově nedělenou silnici.  

V souvislosti s rozšiřováním komunikace je nutné upravit stávající sjezdy na přilehlé komunikace a 
zpevněné plochy a příjezdy k nemovitostem. Součástí stavby jsou i zastávky pro autobusovou 
dopravu, samostatné zastávkové pruhy. 

Silnice bude rekonstruována v délce 1356 metrů. 

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru:  

Zahájení: 2008      
Dokončení: 2009 

Umístění: 

Kraj: Zlínský    
Obec:  Rožnov pod Radhoštěm 
Katastrální území:  Rožnov pod Radhoštěm  

Oznamovatel:          

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Souhrnné vypořádání připomínek: 

ve zjišťovacím řízení bylo k záměru doručeno celkem 8 vyjádření: 
 
Ø Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 13.7.2007 
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Ø Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí ze dne 19.7.2007 
Ø Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 20.7.2007 
Ø ČIŽP oblastní inspektorát Brno ze dne 19.7.2007 
Ø ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc ze dne 16.7.2007 
Ø ČIŽP oblastní inspektorát Ostrava ze dne 17.7.2007 
Ø Povodí Moravy s.p. ze dne 2.8.2007 
Ø Pavel Němec ze dne 26.7.2007 

 
Doručená vyjádření byla bez požadavku na další posuzování.  

Pan Pavel Němec uplatnil toto vyjádření: 

Podávám vyjádření k záměru „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“  oznamovatele 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, uveřejněného na příslušných internetových stránkách 
Krajského úřadu Zlínského kraje. Vyjádření podávám ve lhůtě pro oznámení a to do 30. července 
2007. 

Jako občan i jako podnikatel mou být dotčen realizací záměru shora uvedeného, neboť jsem 
vlastníkem prodejního stánku suvenýrů postaveného na pozemku p.č. 3601/16, k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm. Uvedený pozemek sousedí s pozemky ČSAD Vsetín a.s. a nachází se nedaleko 
budovy ČD, která je na rohu křižovatky na silnici I/35, která má být dle oznámení záměru 
odstraněna. 

V části záměru označené C 2.7. (krajina) a C 2.8. (obyvatelstvo, hmotný majetek) není uvedeno, 
zda a jaký vliv bude mít záměr s ohledem na charakter a pozici mého pozemku a umístěného 
prodejního stánku. Nevím, jak si mám tuto skutečnost vysvětlit, když v ostatních částech záměru 
jsou vyjmenovány jednotlivé porosty a jejich umístění s uvedením stáří a případného stavu a tak 
důležitá věc, jako je občan s vlastnickým a podnikatelským titulem není ani v závěrečné části 
uveden. 

Žádám proto o sdělení stanoviska oznamovatele, zda a jak bude záměrem dotčen pozemek p.č. 
3601/16, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a prodejní stánek na ní umístěný. Nepochybně z pohledu 
hluku, prachu či obtížného průjezdu či průchodu se mně oznámený záměr dotýká. Zároveň pak 
vyjadřuji svůj nesouhlas s nadměrným obtěžováním hlukem a prachem v bezprostřední blízkosti 
mého pozemku a prodejního stánku. Podotýkám, že do dnešního dne se mnou o možném záměru 
nikdo nejednal. K závěru považuji za vhodné uvést i to, že tak důležitý záměr, jež se bude dotýkat 
většího počtu subjektů je oznamován v době, kdy mnozí jsou na dovolené či jinak vzdálení svých 
bydlišť a nemají možnost se k danému záměru vyjádřit a toto právo jim s uplynutím doby zanikne. 
Nepovažuji z hlediska obecné možnosti uplatnění práva vyjádření dobu oznámení shora 
uvedeného záměru za správnou. 

 

Krajský úřad Zlínského kraje požádal oznamovatele o vyjádření k uvedené připomínce. Ředitelství 
silnic a dálnic ČR – Správa Zlín vydalo dne 7.8.2007 toto stanovisko: 

Stavbou „I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ nedojde k dotčení předmětného pozemku jak 
trvalým, tak dočasným záborem. Nedojde také k omezení přístupu zákazníků k prodejnímu stánku 
a příjezdu k pozemku navrženým technickým řešením rekonstrukce silnice I/35. 

Na sousedních pozemcích p.č. 3601/6, 998/4 a 998/5, které jsou ve vlastnictví ČSAD Vsetín a.s. 
bude vybudován nový vjezd do autobusového nádraží, bude vybudováno nové nástupiště včetně 
přístřešku pro cestující. 

Pro stavbu byla vypracována hluková a exhalační studie firmou ENVIROAD s.r.o., Chelčického 4, 
702 00 Ostrava. 

Účelem hlukové studie bylo posouzení, zda rekonstrukcí křižovatky a navazujícího úseku silnice 
I/35 ve směru na Valašské Meziříčí dojde ke zhoršení stávajícího stavu hlučnosti v chráněném 
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb.  
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Závěr hlukové studie:  

„Z výpočtů a porovnání situace před výstavbou (rekonstrukcí) a situace s novým stavem 
křižovatky a komunikace vyplývá, že rekonstrukcí nedochází ke zhoršení stávající hlučnosti 
v chráněném venkovním prostoru staveb, neboť směrové změny os komunikací jsou minimální 
výškové uspořádání je totožné se stávajícím stavem. Vzhledem k tomu, že podrobné výpočty 
prokázaly, že rekonstrukcí křižovatky a navazujícího úseku silnice I/35 nedochází ke zhoršení 
stávajícího stavu hlučnosti, nejsou v projektové dokumentaci navrhována žádná protihluková 
opatření.“ 

 

Cílem exhalační studie bylo vypracování prognózy množství škodlivin exhalovaných do ovzduší za 
provozu silničních motorových vozidel na posuzovaném úseku silnice. Na základě stanovení 
kvantifikace škodlivých exhalací pak kvantifikovat příspěvek imisního zatížení ovzduší v území 
dotčeného těmito škodlivými exhalacemi. 

 

Závěr exhalační studie: 

„Absolutně maximální imisní příspěvky koncentrací škodlivin z provozu na úseku silnice I/35 
a částí připojených ulic 5. května a Nádražní, vypočtených na celé množině referenčních bodů 
a jejich percentuální podíl vztažený k povoleným limitům nedosahuje hodnot povolených limitů 
u žádné z hlavních škodlivin. Uvedené absolutně maximální hodnoty imisních koncentrací 
škodlivin se budou vyskytovat pouze v bezprostřední blízkosti vozovky, resp. Přímo nad ní 
posuzovaného úseku silnice I/35, nikoli už v obou navazujících ulicích 5. května a Nádražní.“ 

Pan Pavel Němec, jako občan i jako podnikatel nebude předmětnou stavbou dotčen. 

V návaznosti na vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Zlín a na vyjádření považuje 
Krajský úřad Zlínského kraje považuje připomínku pana Němce za vypořádanou.  

V reakci na připomínku o nevhodnosti termínu oznámení Krajský úřad Zlínského kraje uvádí, že 
termín doručení oznámení záměru není v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí nijak 
upraven. Všechny zákonné lhůty, uvedené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí, byly 
v rámci procesu posuzování vlivů záměru „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ na 
životní prostředí dodrženy a každý měl právo se k uvedenému záměru vyjádřit. 

 

Další vznesené připomínky se týkaly zejména: 

• ochrany přírody a krajiny 

Pro kácení stromů je dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
nutné povolení příslušného orgánu ochrany přírody (v tomto případě Městský úřad  Rožnov 
pod Radhoštěm). 

• měření hluku 

KHS Zlínského kraje požaduje provést měření hluku podle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů; v referenčních bodech nejbližší okolní obytné zástavby (chráněný venkovní prostor 
staveb), určených po dohodě s KHS ZK, před realizací záměru a po jeho realizaci v době 
zkušebního provozu. Při zjištění překročení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude KHS ZK  
požadovat provedení protihlukových opatření. 
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Závěr 

 

Záměr „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ naplňuje dikci bodu 9.1 Novostavby, 
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v 
kategorii I), kategorie II, přílohy č.1 citovaného zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 
zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto 
zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, ve  
kterém byly vzneseny připomínky dotčených úřadů, bylo zjištěno, že záměr nemá tak významné vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví, které by odůvodňovaly nutnost dalšího posuzování. 

 

 

Záměr „Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“ 

nebude dále posuzován podle citovaného zákona. 

 

V rámci další projektové přípravy, v průběhu realizace a po realizaci záměru požadujeme 
plnění, vyřešení a zapracování následujících připomínky: 

 

• Provedení měření hluku podle § 32a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; v referenčních bodech 
nejbližší okolní obytné zástavby (chráněný venkovní prostor staveb), určených po dohodě 
s KHS ZK, před realizací záměru a po jeho realizaci v době zkušebního provozu. Při zjištění 
překročení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, bude KHS ZK  požadovat provedení protihlukových 
opatření. 

 

 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů (obdržená vyjádření jsou nedílnou součástí tohoto závěru 
zjišťovacího řízení). 

 
 

 
 

 

 

 

RNDr. Alan Urc 
vedoucí odboru  
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Rozdělovník: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fϋgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín  4x oznámení, 

doručená vyjádření 

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc  

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, 
stavební úřad, Masarykovo nám.128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 

 


