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ÚVOD
Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění (rozsah dle přílohy 3 zákona) – dále jen Oznámení EIA –
je zpracováno pro záměr „Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat“.
Předkládané Oznámení EIA řeší úsek přeložky silnice I/57 vedený západním obchvatem
Valašského Meziříčí, který je součástí připravovaného uceleného tahu propojující rychlostní
silnici R48 u Palačova s městy Valašské Meziříčí a Vsetín a následně s plánovanou rychlostní
silnicí R49 vedoucí na Slovensko.
Posuzované technické řešení bylo zpracováno v technické studii „Přeložka silnice I/57
Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat“ firmou HBH Projekt v květnu 2009.
Oznamovatelem a investorem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR k výkonu vlastnických práv státu
k nemovitostem tvořícím dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy.
Zpracovatelem Oznámení EIA je firma HBH Projekt, Ateliér ekologie, ve spolupráci
s pracovníky Ateliéru dopravního inženýrství (Ing. Jaroslav Heinrich – intenzity dopravy) a
s externími specialisty z firmy ENVIROAD (Ing. Karel Tovaryš – hluková studie, Ing. Petr
Tovaryš – rozptylová studie).

HBH Projekt spol. s r. o.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. IČ:

65993390

3. Sídlo:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Michal Příkazský
tel.: + 420 549 133 436
michal.prikazsky@rsd.cz
Mgr. Natálie Thonová
tel.: + 420 549 133 743
natalie.thonova@rsd.cz
ŘSD ČR, Odbor přípravy staveb Brno
Šumavská 33, 612 54 Brno

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat
Kategorie II, sloupec B, bod 9.1 – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd
a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).

B.I.2. ROZSAH ZÁMĚRU
–
–

novostavba čtyřpruhové silnice v celkové délce 7,990 km, šířkové uspořádání
odpovídá kategorii S 24,5/80
mimoúrovňové křižovatky (MÚK):
MÚK Bynina – útvarová mimoúrovňová křižovatka propojující stávající silniční systém
(silnice I/35, III/03568, III/03569) s připravovanými přeložkami (I/35 a I/57)
MÚK Poličná – mimoúrovňová kosodélná křižovatka se silnicí II/150
MÚK Podlesí – mimoúrovňová křižovatka s přeložkou silnice III. třídy Podlesí – Jarcová

–

přeložky silnic nižších tříd:
přeložka silnice II/150 u Poličné v délce 352 m
přeložka silnice III. třídy u Mštěnovic v délce 576 m
přeložka silnice III. třídy v úseku Podlesí – Jarcová v délce cca 1642 m
přeložka silnice III. třídy v úseku Jarcová – Brňov v délce cca 827 m

–
–

vyvolané přeložky polních cest, inženýrských sítí a pěších a cyklistických tras
přeložka koryta Vsetínské Bečvy v délce cca 750 m

B.I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
kraj:
obec:
katastrální území:

HBH Projekt spol. s r. o.

Zlínský
Jarcová, Lešná, Valašské Meziříčí
Bynina, Brňov, Krásno nad Bečvou, Křivé, Jarcová,
Mštěnovice, Poličná, Valašské Meziříčí – Město
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B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Charakter záměru
Přeložka silnice I/57 představuje novostavbu silnice první třídy v poloze západního obchvatu
města Valašské Meziříčí. Přeložka je navržena jako čtyřpruhová směrově dělená komunikace o
celkové délce 8 km s celkem třemi mimoúrovňovými křižovatkami. Navržené technické řešení
vyžaduje také přeložku koryta Vsetínské Bečvy v délce cca 750 m. Posuzovaný úsek je součástí
připravovaného uceleného tahu propojující rychlostní silnici R48 u Palačova s městy Valašské
Meziříčí a Vsetín a následně s plánovanou rychlostní silnicí R49 vedoucí na Slovensko.
Možnost kumulace s jinými záměry
U dopravních staveb lze kumulace negativních vlivů na životní prostředí zvažovat ze dvou
hledisek. Jednak to mohou být kumulace v součinnosti s jinými připravovanými záměry, či již
existujícími a provozovanými stavbami v místě realizace záměru. Druhým aspektem kumulací je
posouzení daného silničního úseku v kontextu celého dopravního tahu, zda-li posuzovaný úsek
nepodmiňuje realizaci úseků navazujících, jejichž vlivy na životní prostředí by měly zásadní
negativní charakter. V následujícím odstavci je proveden výčet zvažovaných potencionálních
záměrů, či staveb, se kterými by mohlo docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní
prostředí.
1. Odhad možných kumulací v dotčeném území
– Kumulace s existujícími stavbami v době realizace a provozu
 Stávající silniční síť – možné kumulace v oblasti znečištění ovzduší, vod a v oblasti
hlukového zatížení
 Železniční trať ČD č. 280 – možná kumulace v oblasti hlukového zatížení
 Průmyslová zóna v severozápadní části Valašského Meziříčí (především podnik DEZA
a.s.) – možná kumulace v oblasti znečištění ovzduší a vod
– Kumulace s plánovanými záměry
 Přeložka silnice I/35 Valašské Meziříčí, severní obchvat – možná kumulace v oblasti
znečištění vod, znečištění ovzduší a v oblasti hlukového zatížení
 Navrhované a výhledové plochy výroby při jižním okraji Valašského Meziříčí
v prostoru mezi posuzovanou přeložkou a Podlesím – možná kumulace v oblasti
znečištění ovzduší a v oblasti hlukového zatížení
Další záměry, s jejichž potencionálními projevy by mohlo docházet ke kumulaci negativních
vlivů na životní prostředí nejsou v území plánovány
2. Odhad možných kumulací mimo dotčeného území
Posuzovaný úsek přeložky silnice I/57 je součástí uceleného silničního tahu mezi rychlostními
silnicemi R48 a R49, současně také přestavuje náhradu stávajícího nevyhovujícího průtahu
Valašským Meziříčím s navazujícím propojením se Vsetínem. Na těchto úsecích jsou v rámci
celého tahu silnice I/57 dosahovány nejvyšší intenzity dopravy.
Posuzovaný úsek navazuje na přeložku silnice I/35, které je v současné době v přípravě a má
vydáno souhlasné Stanovisko EIA. Pro úsek mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem bylo vydáno
souhlasné Stanovisko EIA ještě dle původního zákona 244/1992 Sb. a část tohoto úseku je již
v přípravě, či v provozu (viz následující podkapitola).
Navazující úsek od Vsetína po plánovanou rychlostní silnici R49 lze považovat za problematický,
neboť zasahuje do okraje Chráněné krajinné oblasti Beskydy, která je současně vymezena jako
Evropsky významná lokalita sítě Natura 2000.
Posuzovaný silniční úsek však představuje samostatný funkční celek i bez přímé vazby na
navazující připravované úseky, neboť plní důležitou funkci obchvatu Valašského Meziříčí.
HBH Projekt spol. s r. o.
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B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU
ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESPEKTIVE ODMÍTNUTÍ

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Ve městě Valašské Meziříčí dochází ke křížení dvou významných silničních tahů, silnice I/57
a silnice I/35. Z této skutečnosti plyne i řada negativních dopadů spojených s kumulací
dopravního zatížení uvnitř intravilánu města. Uvedené komunikace jsou kromě tranzitní
dálkové dopravy využívány dopravou místní a k uskutečňování dopravních vztahů mezi
blízkými regionálními centry Vsetínem a Rožnovem pod Radhoštěm.
Silnice I/57 je vedena v severojižním směru, od Opavy po křížení s rychlostní silnicí R48 u Nového
Jičína, následně přes Valašské Meziříčí na Vsetín a dál přes Horní Lideč na Slovensko. Vytížení
tohoto dopravního tahu je nejvyšší právě v úseku mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem.
Silnice I/35 představuje významný dopravní tah procházející v západovýchodním směru severní částí
České republiky od Liberce přes Hradec Králové, Svitavy, Olomouc, Valašské Meziříčí a Rožnov pod
Radhoštěm na Slovensko. Vytíženost tohoto dopravního tahu není konstantní, v návaznosti na
zájmové území dosahuje nejvyšších hodnot v úseku mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod
Radhoštěm.

Obrázek B.1: Intenzity dopravy na dálnicích a silnicích I. třídy silniční sítě ČR v roce 2005
(celoroční průměr ve vozidlech za 24 hod) – zdroj: www.rsd.cz

Dlouhodobě nevyhovující dopravní situace na území města Valašské Meziříčí je na koncepční
úrovni dlouhodobě řešena přípravou obchvatových tras. Nové uspořádání silniční sítě
předpokládá napojení Valašského Meziříčí na rychlostní silnici R48 u Palačova
prostřednictvím přeložky silnice I/35 (úseky Valašské Meziříčí – Lešná a Lešná – Palačov).
Přeložka silnice I/35 pak bude pokračovat směrem k Rožnovu pod Radhoštěm severním
obchvatem Valašského Meziříčí a směrem na Vsetín je předpokládána přeložka silnice I/57
vedená západním obchvatem Valašského Meziříčí.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Obrázek B.2: Umístění posuzovaného záměru

HBH Projekt spol. s r. o.
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Připravovaný ucelený silniční tah propojující rychlostní silnici R48 u Palačova s městy
Valašské Meziříčí a Vsetín a následně s plánovanou rychlostní silnicí R49 vedoucí na
Slovensko se skládá z následujících staveb:
I/35 Lešná – Palačov: novostavba čtyřpruhové silnice I/35, od napojení na stávající
rychlostní silnici R48 u Palačova po napojení na stávající silnici I/35 u
Lešné. Souhlasné Stanovisko EIA vydáno v červenci 2002. Stavba má
vydáno právoplatné územní rozhodnutí.
I/35 Valašské Meziříčí – Lešná:
novostavba čtyřpruhové silnice I/35. Souhlasné
Stanovisko EIA vydáno v červenci 2001. Úsek je v současnosti ve
výstavbě.
I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat:
novostavba
Součást předkládaného Oznámení EIA.

čtyřpruhové

silnice

I/57.

I/57 Jarcová – Bystřička jih: novostavba čtyřpruhové silnice I/57. V listopadu 2009
zpracována technická studie. Souhlasné Stanovisko EIA, dle zákona
244/1992 Sb., pro tzv. tunelovou variantu vydáno v prosinci 1995.
Zahájení nového Procesu EIA, dle zákona 100/2001 Sb.
I/57 Semetín – Bystřička, II. stavba: novostavba čtyřpruhové silnice I/57. Probíhá stavební
řízení. Souhlasné Stanovisko EIA, dle zákona 244/1992 Sb. vydáno
v prosinci 1995.
I/57 Semetín – Bystřička, I. stavba: novostavba
zprovozněn v roce 2009.

čtyřpruhové

silnice

I/57,

úsek

byl

I/57 obchvat Vsetína: úsek je v provozu v polovičním profilu.
I/57 Vsetín – Valašské Příkazy: technická studie na novostavbu čtyřpruhové komunikace
zpracována v roce 1996.
Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Návrh úpravy silnice I/57 v celé své délce, od Opavy po Bylnici byl poprvé komplexně řešen
v rámci studie „Studie úpravy silničního tahu Z-70, silnice I/57“ zpracované Ústavem
silničního hospodářství Praha, pobočka Brno v prosinci 1977. Předmětný úsek západního
obchvatu Valašského Meziříčí byl navržen invariantně, ve stávajícím navrhovaném koridoru a
ve čtyřpruhovém uspořádání.
V dalších studiích byl již pouze zpřesňováno technické řešení a upravováno řešení a počet
mimoúrovňových křižovatek.
Žádný další variantní koridor hlavní trasy západního obchvatu nebyl v minulosti
studován ani zvažován.
Postupná realizace přeložky silnice I/57 mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem byla
připravována ve směru od Vsetína.
V letech 1989 – 1991 byl realizován obchvat Vsetína v polovičním profilu výhledové
čtyřpruhové komunikace.
Pro navazující část přeložky silnice I/57 byly postupně zahájeny tři Procesy EIA, podle
zákona 244/1992 Sb., o posuzovaní vlivů staveb na životní prostředí, které zasahují i do
v současného zájmového území.
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První byl v roce 1993 předložen úsek Semetín – Jablůnka – Bystřička. Proces posuzování byl
pro tento úsek zastaven, s požadavkem na rozšíření úpravy silnice I/57 až po Valašské
Meziříčí.
V roce 1994 byl zahájen Proces EIA pro rozšířený úsek Semetín – Jablůnka – Valašské
Meziříčí, který předpokládal navázání na výhledový západní obchvat a byl napojen na
stávající silnici I/57 při vjezdu do místní části Podlesí. Pro tento úsek bylo v roce 1995
vydáno souhlasné Stanovisko EIA.
V roce 1995 byl zahájen Proces EIA pro úsek Valašské Meziříčí – Podlesí, který řešil
upravené napojení přeložky silnice I/57 na stávající silnici I/57 v oblasti Podlesí, s využitím
úpravy a zkapacitnění průtahu silnice I/57 (ulice Vsetínská) na jižním okraji Podlesí. Návrh
úpravy průtahu vyvolal značný odpor občanů a výsledné Stanovisko EIA, vydané v roce 1996
bylo částečně kladné (pro úsek přeložky silnice I/57) a částečně záporné (pro úpravu
stávajícího průtahu silnice I/57), s požadavkem na řešení dopravní problematiky Valašského
Meziříčí formou obchvatu, nikoliv úpravou průtahu.
V předloženém Oznámení EIA je tedy posouzena jediná aktivní varianta přeložky
silnice I/57, projekčně zpracovaná v technické studii „Přeložka silnice I/57 Valašské
Meziříčí – Jarcová, obchvat“ zpracované firmou HBH Projekt v květnu 2009.
Pro potřeby porovnání, především z pohledu rozdělení intenzit dopravy byla definována tzv.
varianta Nulová, tedy nerealizace obchvatu. Kromě průtahu Valašského Meziříčí (silnice I/35
a I/57) jsou součástí varianty Nulové rovněž stávající silnice II/150 (ul. Nádražní) od křížení
s I/35 a I/57 po Poličnou a stávající silnice III/05721 (ul. Sokolská) propojující stávající silnici
I/57 (ul. Masarykova) a silnici II/150 (U Abácie). Jako součást varianty Nulové byla
vymezena rovněž stávající silnice III/05723 napojující obec Jarcová na stávající silnici I/57.

B.I.6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Posuzovaný úsek přeložky je navržen v kategorii S24,5/80, tj. ve čtyřpruhovém směrově
odděleném uspořádání se středním dělícím pásem. Trasa je vedena v severojižním směru
především v nivě Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy.
Přeložka silnice je vyjma úvodního úseku, kdy se těleso silnice zařezává do masivu
Byninského vrchu, vedena na násypu. Maximální hloubka zářezů je cca 7 m. Nejvyšší násypy
na trase přeložky dosahují výšky 14 m. Pro hodnocenou trasu je charakteristický poměrně
velký počet mostních objektů včetně dvou mostních estakád. Propojení se stávající silniční sítí
je zajištěno pomocí třech mimoúrovňových křížení – MÚK Bynina, MÚK Poličná a
MÚK Podlesí.
Přeložka silnice I/57 v úseku Valašské Meziříčí – Jarcová obchvat začíná při severním okraji
města Valašské Meziříčí, kde se výhledově napojuje na přeložku silnice I/35 a místní
komunikace pomocí MÚK Bynina. Tato útvarová křižovatka složená ze třech částí napojuje
přeložku ve své severní části na stávající silnici I/57. Střední (hlavní) část křižovatky
propojuje přeložku s výhledovou silnicí I/35 vedoucí směrem na Rožnov pod Radhoštěm.
Jižní část napojuje na přeložku stávající silnici I/57 a silnici III/03569 od Byniny.
Přeložka silnice I/57 v rámci MÚK Bynina v km 0,347 kříží silnici III. třídy Lešná – Bynina.
Křížení je realizováno mostním objektem na přeložce silnice I/57 o čtyřech polích a o délce
přemostění 101 m.
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Po dalším mostním objektu přechází přeložka silnice I/57 v km 1,333. Mostní objekt o
9 polích odlišného rozpětí a celkové délce přemostění 378 m překlenuje výhledovou silnici
I/35, Černý potok a stávající silnici III/03569.
V následujícím úseku trasa přeložky prochází nad zastavěnou, průmyslovou severozápadní
část Valašského Meziříčí. Mostní estakáda o 17 polích a o délce přemostění 786 m překlenuje
stávající silnici I/35 a dále prochází nad areálem firmy Deza, železniční tratí č. 280,
průmyslovými areály a nad stávající silnicí III/03561.
Na mostní estakádu navazuje násyp o výšce maximálně 6 m, jenž přivádí trasu přeložky na
pravý břeh řeky Bečvy. Podél řeky prochází trasa na násypu okolo areálu loděnic. V km 4,094
po mostní objektu o třech polích a o délce přemostění 118 m překonává přeložka Rožnovskou
Bečvu.
Dále trasa prochází západní částí parku Abácie a po mostním objektu o 3 polích a o délce
přemostění 43 m prochází nad stávající silnicí II/150. Mostní objekt je součástí kosodélné
MÚK Poličná, jež zajišťuje propojení se silnicí II/150, mírně oddálené od stávající silnice
II/150.
Součástí stavby přeložky silnice I/57 je rovněž úprava a výstavba nového mostu na silnici
II/150 přes Vsetínskou Bečvu směrem na Poličnou. Mostní objekt je navržen jako
jednopolový o délce přemostění 51,4 m.
Za MÚK Poličná prochází trasa na výrazném asi 14 m vysokém násypu tak, aby v km 4,793
přešla po mostní estakádě o 9 polích odlišného rozpětí a délce přemostění 355 m nad celkem
čtyřmi místními komunikacemi a nad železniční tratí č. 303 Kojetín – Valašské Meziříčí.
V úseku přibližně od km 4,800 trasa přeložky dočasně opouští břeh Vsetínské Bečvy a
prochází na nejvýše 6 m vysokém násypu po orné půdě severozápadně od sídla Podlesí.
V km 5,479 přechází přeložka silnice I/57 Křivský potok po jednopolovém mostním objektu
o délce přemostění 9,1 m. Přibližně v km 6,200 se trasa přeložky vrací zpět na pravý břeh
Vsetínské Bečvy a prochází po něm až do konce své trasy.
V prostoru východně od úpravny vody Valašské Meziříčí je situována MÚK Podlesí. Tato
mimoúrovňová křižovatka propojuje přeložku silnice I/57 s nově vybudovanou silnicí
III. třídy. Tato silnice bude spojovat stávající silnici I/57 v Podlesí se silnicí v Jarcové. Nově
vybudovaná silnice III. třídy postupně směrem od Podlesí kříží Křivský potok (1-polový
mostní objekt o délce přemostění 9,1 m), železniční trať č. 280 (1-polový mostní objekt o
délce přemostění 27 m), přeložku silnice I/57 (3-polový most na silnici III. třídy o délce
přemostění 115 m) a nakonec Vsetínskou Bečvu (1-polový most o délce přemostění 63 m).
V úseku km 6,300 – 6,900 se trasa přeložky silnice I/57 dostává do úzkého prostoru na
pravém břehu Vsetínské Bečvy, kde je mezi strmým svahem a říčním břehem v současnosti
vedena železniční trať č. 280 a stávající silnice I/57. Stísněné poměry jsou důvodem vyvolané
přeložky Vsetínské Bečvy v délce asi 750 m, jejíž koryto bude posunuto mírně k západu, tak,
aby bylo mezi korytem a železniční tratí č. 280 možné vybudovat přeložku silnice I/57.
Ve svém závěrečném úseku prochází trasa přeložky silnice I/57 východně od Jarcové,
prakticky v trase stávající silnice I/57. V km 7,600 přechází v nadjezdu přeložka silnice
III. třídy Jarcová – Brňov. Tato přeložka kříží přeložku silnice I/57 mostním objektem o
4 polích a o délce přemostěné 161 m.
Trasa přeložky silnice I/57 v úseku Valašské Meziříčí – Jarcová obchvat končí na rozhraní
katastrů Křivé a Brňov. Výhledově bude navazovat další úsek přeložky silnice I/57, a to
Jarcová – Bystřička jih.
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B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO

DOKONČENÍ

–
–

zahájení:
dokončení:

2019
2022

B.I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
–
–

Zlínský kraj
obce Lešná, Valašské Meziříčí, Jarcová

B.I.9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODST. 4
ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT

A SPRÁVNÍCH

územní rozhodnutí – stavební úřad Valašské Meziříčí (viz Kapitola H)
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PŮDA
Realizací posuzovaného záměru dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemků celkem na
sedmi katastrálních územích – Mštěnovice, Bynina, Krásno nad Bečvou, Poličná, Valašské
Meziříčí – Město, Křivé a Jarcová. Vzhledem k fázi zpracování projektové dokumentace
(technická studie) a míře její přesnosti byl proveden pouze orientační výpočet trvalého
záboru. Přesný rozsah záboru bude specifikován až v dokumentaci pro územní rozhodnutí.
K výpočtu záboru byl použit obvod stavby z technických studií, bloková mapa vycházející z
digitalizovaných katastrálních map poskytnutá Krajským úřadem Zlínského kraje a údaje
z aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí umístěné na internetové stránce Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního.
Celkový zábor posuzovaného záměru byl předběžně spočítán ve výši 58,154 ha, přičemž
největší část záboru je situována na katastrálních územích Krásno nad Bečvou (přes 23%
celkového záboru) a Křivé (necelých 30% celkového záboru).
Zábor jednotlivých ploch v závislosti na typu pozemků dle Katastru nemovitostí ČR a rozsah
záboru v jednotlivých katastrálních územích je uveden v následujících tabulkách.
Tabulka B.1: Předběžný odhad záboru dle typu pozemků
Typ a využití pozemku
zastavěné plochy
zemědělský půdní fond
pozemky určené k plnění funkce lesa
vodní plochy
ostatní
Celkem

ha
0,425
33,351
0,152
2,683
21,541
58,154

%
0,73
57,35
0,26
4,61
37,04
100

Tabulka B.2: Předběžný celkový odhad záboru na jednotlivých katastrálních územích
Katastrální území
Mštěnovice
Bynina
Krásno nad Bečvou
Poličná
Valašské Meziříčí – Město
Křivé
Jarcová
Celkem

celkový zábor

z toho ZPF

ha

%

ha

% z celk.
záboru

5,822
4,372
13,636
1,599
11,461
17,228
4,037
58,154

10,01
7,52
23,45
2,75
19,71
29,62
6,94
100

1,926
3,810
4,970
0,464
7,516
12,533
2,131
33,351

3,31
6,57
8,55
0,80
12,92
21,55
3,66
57,35

Jak vyplývá z Tabulky B.1, zábor pozemků zemědělského půdního fondu1 (ZPF) činí celkem
33,351 ha, zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) je 0,152 ha.

1

Do zemědělského půdního fondu je podle zákona č. 334/1992, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, zahrnuta orná půda, zahrady a trvalé travní porosty.
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B.II.2. ODBĚR A SPOTŘEBA VODY
Navrhovaná dopravní stavba neznamená v období výstavby ani provozu významnější zatížení
životního prostředí odběrem vody. V období výstavby se bude jednat prakticky výhradně
o vodu pro sociální část zařízení staveniště a o vodu pro stavební technologie.
Pitná voda pro sociální část zařízení staveniště bude odebírána z veřejných vodovodů
v množství, které je z kapacitního hlediska nevýznamné.
Technologická voda, například pro výrobu betonových směsí nebo pro výstavbu zemních
konstrukcí rovněž nebude pro dotčenou oblast kapacitně významná.

B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Období výstavby
K odběru elektrické energie na staveništi budou zřizovány přípojky vzdušného vedení NN
závěsnými kabely, vycházející ze stávající distribuční sítě VVN, doplněné transformátory
v místech odběru elektrické energie. Předpokládaný příkon pro zařízení staveniště mostních
objektů je do 50 kW, v případě hlavního stavebního dvora se uvažuje s příkonem do 200 kW.
Skutečná spotřeba elektrické energie bude stanovena po výběru dodavatele stavby na základě
použitých mechanizmů a technologií.
Období provozu
Elektrická energie bude však potřebná k provozu systému SOS, veřejného osvětlení (prostory
MÚK a úseky vedené na okraji města) či telematického a mýtného systému. Tato spotřeba
energie bude pokryta z místní sítě.

PLYN
Období výstavby
Zemní plyn může být využíván pro vytápění objektů hlavních stavebních dvorů, kam by se
přiváděl středotlakým potrubím od nejbližší stávající regulační stanice.
Období provozu
Zemní plyn nebude při provozu využíván.

DALŠÍ DRUHY SUROVIN
Při výstavbě vzniknou nároky na suroviny, odpovídající charakteru stavby:
Období výstavby
–
–
–
–
–
–

násypový materiál zemního tělesa
štěrkopísky, především pro konstrukční vrstvy vozovek – bude řešeno dovozem z lokálních pískoven.
drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi – lomy pro dovoz drceného kameniva budou
určeny až v dalších stupních projektové dokumentace
materiál pro kryty vozovek – ropné asfalty a modifikační přísady, portlandský a speciální silniční cement.
ocel – především pro betonářskou výztuž a bezpečnostní zařízení (zábradlí a svodidla)
pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavební mechanizmy a dopravní techniku

Podrobnosti budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.
Období provozu
Ve fázi provozu je nutno uvažovat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanizmy údržby trasy přeložky.
Dále je nutno zahrnout do spotřeby surovin posypový materiál zimní údržby, tj. chlorid sodný
v množství cca 1 kg na metr čtvereční vozovky a drcené kamenivo v množství cca 10x
větším.
HBH Projekt spol. s r. o.
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B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
VÝSTAVBA
Organizace postupu výstavby nebyla v podkladových technických studiích navržena a bude
předmětem dalších stupňů projektové přípravy, stejně jako časový harmonogram výstavby.
Předpokládá se výstavba při zachování stávajícího provozu, bude však nutno na některých
místech vybudovat provizorní komunikace. Jejich rozsah bude upřesněn v dalších stupních
projekční přípravy.
Realizace přeložky Vsetínské Bečvy si vyžádá odstávku přivaděče vody do úpravny Valašské
Meziříčí v délce cca 1 rok. Odstávku bude nutno koordinovat s úpravami na hrázi
VD Karolinka (bude jediný zdroj pitné vody pro Valašské Meziříčí)
V rámci organizace výstavby nutno počítat s případnou havárií na zdroji Karolinka a
s nutností obnovy činnosti úpravny vody Valašské Meziříčí

INTENZITY DOPRAVY
Stanovení intenzit dopravy bylo zpracováno v Ateliéru dopravního inženýrství firmy
HBH Projekt jako podklad pro toto Oznámení EIA. Stanovení intenzit dopravy vychází
z dopravního modelu Valašského Meziříčí (DHV, 2009) a reflektuje dopravní model
Zlínského kraje (Mott McDonald, 2009).
Modelový výpočet byl zpracován pro období 2010 – 2040 s desetiletým intervalem.
Dokladovány jsou tři možné scénáře vývoje silniční sítě:
– silniční síť bez realizace jakýchkoliv dalších komunikací
– silniční síť s realizací přeložky silnice I/57 (západní obchvat)
– silniční síť s realizací přeložky silnice I/57 (západní obchvat) a přeložky silnice I/35
(severní obchvat)
Z výsledků provedeného modelového výpočtu vyplývá několik skutečností (hodnoty jsou
uvedeny obousměrně za 24 hodin, pro rok 2010).
Stávající průtah je nejvíce zatížen v blízkosti křižovatky ulic Rožnovská a Nádražní, kde jsou
dosahovány hodnoty kolem 26 000 vozidel. Na výjezdech z města ve směru na Hranice a na
Vsetín je to kolem 15 000 vozidel.
Po realizaci západního obchvatu by došlo k poklesu vozidel v centru cca na 15 000 vozidel,
na okrajích města by pak pokles byl zhruba na 10 000 vozidel. Zatížení západního obchvatu je
předpokládáno mezi 10 000 – 12 000 vozidly.
K nejvyššímu zatížení západního obchvatu, a zároveň k největšímu snížení intenzit na průtahu
městem dojde po realizaci obou obchvatových částí, tedy západní a severní. Je zde
předpoklad, že vozidla ze směru Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín budou využívat kompletní
obchvatovou trasu, místo projíždění centra města. V centru by pak na nejzatíženějším úseku
klesly intenzity cca na 11 000 vozidel, při okrajích města pak na cca 6 000 vozidel. Zatížení
západního obchvatu by se pohybovalo v úrovni 13 000 – 15 000 vozidel.
Kompletní údaje o vypočtených intenzitách dopravy jsou uvedeny v Příloze 2.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. OVZDUŠÍ
TYPY ZDROJŮ EMISÍ
Podle rozmístění zdroje znečištění v prostoru lze rozdělit zdroje emisí následovně: bodový zdroj, liniový zdroj a
plošný zdroj znečistění

Období výstavby
Navrhovaná přeložka silnice bude v průběhu realizace působit jako svérázný plošný zdroj znečištění
přízemní vrstvy atmosféry (prach, výfukové plyny těžkých stavebních mechanismů) v okolí
stavebních dvorů, resp. v místech větší koncentrace stavebních prací (např. kolem mostních objektů).

Období provozu
Po dostavbě bude navrhovaný záměr představovat liniový zdroj znečištění atmosféry, a to především
plynnými exhalacemi. K nim se nutně připojí aerosoly různého složení, jejichž zdrojem budou
chemické látky používané k udržování zimní sjízdnosti komunikace a v malém množství i látky
související bezprostředně s automobilovým provozem (otěr pneumatik aj.).
S ohledem na technický rozvoj v automobilovém průmyslu a úpravy podmínek provozu vozidel, lze
v reálné budoucnosti předpokládat snížení exhalací z dopravy na jednotku přepravovaného výkonu.

ROZLOŽENÍ EMISÍ V ČASE
Pro hodnocení znečišťování ovzduší na libovolném úseku silnice je velmi důležité rozlišovat období
výstavby úseku od období vlastního silničního provozu na něm. Vlivy v těchto obdobích se
kvalitativně i kvantitativně diametrálně liší.
Období výstavby
Po dobu výstavby nového úseku silnice je blízké okolí stavby znečišťováno emisemi výfukových
plynů ze stavebních strojů a těžkých nákladních automobilů. Za rozhodující zdroj emisí do ovzduší v
době provádění stavby lze však bezesporu považovat zemní práce, které tvoří podstatnou část objemu
všech stavebních prací při výstavbě silnice.
Snaha o kvantifikaci množství těchto emisí, příp. jejich distribuce do okolního prostoru, by vedla
v rámci procesu EIA k holým spekulacím. Alespoň přibližné řešení této úlohy předpokládá znalost
detailního časového plánu organizace výstavby a stavebně technologického projektu (nasazení počtu a
typů stavebních strojů, jejich součinnost v čase, vytýčení přepravních tras pro přesun zemin a
stavebních hmot, atd.). Navíc na množství emisí ze zemních prací (prašnost) mají rozhodující vliv
okamžité meteorologické podmínky.
Projekt organizace výstavby je obvykle zpracováván na odpovídající úrovni podrobnosti až v rámci
dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavebně technologický projekt je pak interním dokumentem
provádějící stavební firmy. Na dané úrovni znalostí vstupních údajů je proto nutno se spokojit s
odhadem významnosti celkového negativního vlivu produkovaných emisí na znečištění ovzduší v
době stavby posuzovaného úseku silnice. Při posouzení této významnosti lze pak uplatnit následující
pracovní teze:
– vzájemný poměr doby výstavby k následnému období běžného provozu je velmi malý, taktéž
vzájemný poměr měrného množství emisí škodlivin obsažených ve výfukových plynech je velmi
malý až zanedbatelný. Z toho plyne, že rozhodující pro posouzení vlivu stavby na znečišťování
ovzduší emisemi z výfuků bude vždy období běžného provozu;
– emise prachu, o kterých lze předpokládat, že budou naopak v době výstavby mnohonásobně vyšší,
než v následném období běžného silničního provozu, je možno účinně snižovat technologickými a
organizačními opatřeními, tj. kropením přepravovaných zemin, příp. tlakovým omýváním
zpevněných povrchů vozovek atd.
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Z uvedených tezí pak vyplývají dva obecné požadavky na realizátora stavby (příslušnou
prováděcí firmu):
–
–

maximální zkrácení vlastní doby výstavby posuzovaného úseku silnice;
přísné dodržování technologické kázně a podmínek realizace, stanovených v rámci Procesu EIA o
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a následně v podmínkách příslušných stavebních
povolení.

Období provozu
Zdrojem emisí (výstupů) do volného ovzduší v okolí silničních komunikací je především
provoz motorových vozidel, vlastní povrch komunikace je pak, jako každá zpevněná plocha,
pouze druhotným zdrojem prašnosti.

DRUH A MNOŽSTVÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ
Hlavními reprezentanty škodlivin emitovaných při provozu silničních motorových vozidel
jsou oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), oxid dusičitý (NO2), suspendované částice
(PM10), benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12).
K výpočtu množství emisí produkovaných automobilovým provozem byly použity jednotkové
emisní faktory osobních automobilů (eOA) resp. těžkých nákladních automobilů (eNA)
obsažené v databázi produktu MEFA (zdroj MŽP ČR). Přehled těchto jednotkových emisních
faktorů je uveden v následující tabulce, minimální hodnoty přísluší 0% podélnému sklonu
vozovky, maximální hodnoty pak 6% podélnému sklonu.
Tabulka B.3: Emisní faktory jednotkových vozidel dle MEFA
CO
rok
2010

NOx

NO2

PM10

C6H6

C20H12

eOA

0.5456 - 0.9678 0.3168 - 0.4525 0.0063 - 0.0091 0.0029 - 0.0029 0.0064 - 0.0096 0.5057 - 1.2692

eNA

2.3587 - 3.3533 1.8101 - 3.1076 0.0775 - 0.1330 0.0600 - 0.0915 0.0044 - 0.0061 2.3715 - 6.9293

Poznámka: Hodnoty emisních faktorů jsou uvedeny v jednotkách o rozměru [vozidlo⋅g/km], kromě
benzo(a)pyrenu, který je uveden v jednotce o rozměru [vozidlo⋅µg/km].

Celkové exhalace hlavních škodlivin ECELK [t/rok] emitované pojezdem motorových vozidel
na uvažovaných úsecích silničních komunikací jsou stanoveny podle vztahu:
Ecelk = 3,6525 ⋅ 10 −4 ( I OA ⋅ eOA + I NA ⋅ eNA ) ⋅ du [t / rok ]

kde:

IOA a INA
eOA a eNA
du

jsou intenzity dopravy osobních, resp. nákladních automobilů [voz/24h]
jsou jednotkové emisní faktory osobních resp. nákladních automobilů [g/km]
délka dílčího úseku komunikace [km]

Ve výpočtu jsou jednotkové emise eOA resp. eNA (viz Tabulka B.3) korigovány interpolací dle
podélného sklonu vozovky. Použity byly měrné emise prognózované k horizontu roku 2010,
tzn., že s další progresí směrem ke snižování exhalací z motorových vozidel se neuvažuje, což
je na straně předběžné opatrnosti.
Tabulka B.4 Celkový emisní příspěvek škodlivin (Ecelk) v případě realizace
varianty Aktivní [t/rok]
emitovaná škodlivina

varianta Aktivní

z toho samotná
přeložka

oxid uhelnatý (CO)
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
částice (PM10)
benzen (C6H6)
benzo(a)pyren (C20H12)

114,752
204,501
7,323
6,429
0,851
9,0⋅10-8

83,579
151,235
5,480
4,858
0,599
6,6⋅10-8
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B.III.2. ODPADNÍ VODY
Během výstavby a provozu silnice budou vznikat následující typy odpadních vod:
1. dešťové odpadní vody
2. splaškové odpadní vody
3. technologické a provozní odpadní vody
4. extravilánové odpadní vody (vznikající vlivem přívalových dešťů)

Období výstavby
V tomto období budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení staveniště.
Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Režim jejího zneškodnění bude standardní.
Množství vznikajících splaškových odpadních vod bude záviset na projektu organizace
výstavby a na postupu realizace. V žádném případě však při dodržení běžných norem a
postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí.
Období provozu
Za provozu odtékají ze silnice hlavně srážkové vody. Podle novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, voda
spadlá na zemský povrch se stává buď vodou povrchovou, nebo vodou podzemní, nebo vodou zvláštní, nebo
vodou odpadní. Srážková voda se stává vodou odpadní pouze v případě, že se smísí s jinou odpadní vodou, tj., že
je svedena do jednotné kanalizace. Jestliže je srážková voda smíšena a odváděna oddělenou, dešťovou kanalizací
nebo silničními příkopy, je z hlediska dikce vodního zákona vodou povrchovou. Uvedený výklad však nemusí být
příslušným vodoprávním úřadem uznán.

Z výše uvedených důvodů a z důvodů předpokládaného znečištění úkapy ropných látek,
zbytky posypových materiálů ze zimní údržby, oděry z pneumatik a úlety ze sypkých nákladů,
je veškerá srážková voda odváděná z vozovky silnice (v souladu s principem předběžné
opatrnosti) považována za vodu odpadní.
Pro výpočet celkového množství odváděných srážkových vod z posuzovaného záměru bylo
použito vztahu:
Vs = š . L . hs . ks

Vs ...
š ...
L ...
hs ...
ks …

objem srážkových vod z úseku silnice (m3/rok)
šířka zpevněné plochy vozovky
délka posuzovaného úseku vozovky
průměrný úhrn ročních srážek (m/rok)
odtokový koeficient – 0,9

Tabulka B.5: Množství vod odváděných z vozovky
varianta Aktivní
z toho hlavní trasa

objem srážkových vod (m3/rok)

z toho za zimní období X.-III (cca 43%)

90 378
58 966 (cca 65%)

50 210
36 853 (cca 73%)

Téměř všechny odpadní vody budou z povrchu vozovky odvedeny formou středové
kanalizace umístěné v hlavní trase. Před zaústěním kanalizace do konečných recipientů budou
vody předčištěny pomocí odlučovačů ropných látek.

B.III.3. ODPADY
DRUH A MNOŽSTVÍ ODPADU
Při plánované stavbě navrhovaných silničních úseků budou vznikat odpady, které lze rozdělit do dvou skupin:
1. Odpady kategorie O – „ostatní“.
2. Odpady kategorie N – „nebezpečné“

Ve stávajícím stupni projektové dokumentace posuzovaného záměru není možné definovat
ani přibližné množství odpadů. Jakékoliv odhady bez detailního zaměření území by byly
zavádějící. Podrobný Projekt nakládání s odpady z výstavby, včetně množství odpadů bude
součástí dokumentací navazujících stupňů projektové přípravy (DÚR a DSP).
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PRODUKCE ODPADŮ
V rámci stavebních činností v období výstavby budou vznikat v relativně malých množstvích
odpady vázané na provoz jednotlivých zařízení stavenišť, případně hlavního stavebního
dvora, z nichž většinu bude nutno zařadit do kategorie nebezpečné odpady (N). Současně
budou během stavby vznikat v relativně velkých množstvích odpady vázané na vlastní
demoliční a stavební činnost, které bude možno zařadit do kategorie ostatní odpady (O).
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě stavby lze charakterizovat především takto:

−
−
−
−
−
−
−
−

demolice stávajících konstrukcí a vozovek
likvidace porostů
přeložky stávajících inženýrských sítí
budování mostů
hloubení přeložky Vsetínské Bečvy
pokládání jednotlivých vrstev komunikací
dokončovací práce
případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků)

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora mají charakter
přípravných prací, servisních činností a administrativní činnosti a lze je shrnout do
následujících bodů:
−
−
−
−
−

příprava různých komponentů pro stavbu
nátěry konstrukcí
běžná údržba stavebních mechanizmů
provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby
skladování materiálů pro stavbu

Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit
příslušnými ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a
ustanoveními vyhlášek MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a č.294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu.
Za odpadové hospodářství v průběhu výstavby bude odpovědný dodavatel stavby, který bude
plnit veškeré povinnosti jako původce odpadů.
Z hlediska nebezpečnosti se bude jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (tj. bez
nebezpečných vlastností), tak o odpady kategorie „nebezpečný“ (s možným výskytem některé
z nebezpečných vlastností). Množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze na
daném stupni objektivně stanovit.
V rámci navazujících stupňů projektové dokumentace bude vypracován Projekt nakládání
s odpady z výstavby, který bude vycházet z upřesněné materiálové bilance a zohledňovat
místní podmínky a požadavky.
Hlavním procesem produkujícím odpady za provozu silniční komunikace bude úklid a údržba
v příslušných úsecích. Podrobněji lze tyto činnosti charakterizovat:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

úklid vozovky
seřezávání a údržba zeleně na krajnicích
sekání trávy na krajnicích
údržba sjízdnosti silnice v zimě
čištění stok a dešťových vpustí
čištění retenčních nádrží
čištění odlučovačů ropných látek
drobné úpravy vozovek a svahů silnice
odstraňování znečištění ze silnice, havarovaných vozidel a dalších odpadů vzniklých za provozu
silnice
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Způsoby využití a zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a
musí respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících
zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.
V rámci následujících stupňů projektové přípravy bude nutné upřesnit produkci odpadů
z hlediska druhového, z hlediska množství i způsobů nakládání s nimi.
Z hlediska odpadového hospodářství bude nutné především zabezpečit vhodné způsoby
zneškodnění odpadů kategorie N, znečištěné organickými (oleje, pohonné hmoty)
i anorganickými (např. některé barvy) škodlivinami.

B.III.4. HLUK, VIBRACE
HLUK
Období výstavby
V období výstavby bude okolí stavby zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel
obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby budou především zemní práce
(budování násypů, zářezů apod.).
Dopravní obsluha stavby bude prováděna po stávajících komunikacích. Vlastní stavba bude
rozdělena na dílčí etapy, pro které bude zpracován projekt organizace výstavby. Z těchto
důvodů bude možno specifikovat vlivy hluku v období výstavby a navrhnout případná
opatření k jeho eliminaci až v dalších stupních projektové přípravy stavby.
Období provozu
Ve variantě Aktivní přeložka silnice I/57 začíná v severozápadním okraji města Valašské
Meziříčí, odkud prochází okolo městského hřbitova a v západním obchvatu města přes
průmyslovou zónu, okolo obytné zástavby ulice Na Příkopě a dále podél Bečvy, resp.
Vsetínské Bečvy, k jihu. V jižní části města prochází přeložka v blízkosti zástavby ulic Za
Drahou I a II, odkud pokračuje přes pole do zúženého údolí Vsetínské Bečvy u Jarcové. Zde
se v těsné blízkosti stavby rovněž nachází několik obytných domů.
Výstavbou přeložky silnice I/57 dojde k přerozdělení intenzit dopravy a tím také
k přerozdělení emisí hluku v zájmovém území. Po realizaci přeložky dojde podél stávajících
komunikací k poklesům intenzit dopravy a tím také hlukového zatížení. Hodnoty
výhledového hlukového zatížení zájmového území v případě realizace záměru jsou
znázorněny v Grafických přílohách H_1 a H_2.

VIBRACE
Potencionálními zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory pohody a ovlivňovat statiku,
jsou zejména stavební práce a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací
lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od osy
komunikace.
Období výstavby
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp.
použitím speciálních technologií (ražení pilotů). Dále mohou vznikat v souvislosti s průjezdy
těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluhy staveniště) obytnou zástavbou.
Období provozu
Vznik vibrací z provozu navrhovaného záměru, které by měly vliv na obytnou zástavbu se
nepředpokládá.
HBH Projekt spol. s r. o.
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B.III.5. RIZIKA HAVÁRIÍ
Z pohledu možných havárií existuje především riziko při úniku ropných látek a olejů, které by
mohly mít negativní vliv především na:
− hydrologii a hydrogeologii území
− cenné biotopy v území
Vzhledem k trasování přeložky z velké části podél vodního toku Bečvy, resp. Vsetínské
Bečvy, je nutno za citlivé považovat všechny úseky vedené v blízkosti této vodoteči, stejně
jako v místě křížení dalších drobných vodních toků.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.I.1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. ÚSES má za cíl zajišťovat uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.
Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum a biokoridor, které jsou je definovány
vyhláškou č. 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, které svým stavem a velikostí umožňuje trvalou
existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak
umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Podle významu jednotlivých segmentů skládajících tento systém dělíme ÚSES na nadregionální (NRBK, NRBC),
regionální (RBK, RBC) a lokální (LBK, LBC).

V zájmovém území se nenachází žádné skladebné prvky ÚSES nadregionálního významu.
Prochází zde však biokoridory regionálního významu a je zde vymezena řada lokálních
biocenter a biokoridorů.
Zpracování lokálního územního systému ekologické stability vychází z doposud platných
územních plánů, jež byly vytvořeny ve 2. polovině 90. let. Dalšími podklady ke zpracování
této kapitoly byly Generel ÚSES Zlínského kraje (arvita P, spol. s r.o., 2006) a zpracovaná
studie Územní systém ekologické stability pro k.ú. Růžďka, Jablůnka, Pržno, Mikulůvka,
Oznice, Branky (Alfaprojekt Olomouc, 1995).

REGIONÁLNÍ ÚSES
Základními prvky územního systému ekologické stability regionální úrovně jsou dva
biokoridory vedené podél řeky Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy. Směrem od severu je jako první
trasován RBK 1547 Drážky – Obora. Tento regionální biokoridor vychází severně od
zájmového území z regionálního biocentra RBC 150 Obora, vede proti proudu podél Bečvy a
Vsetínské Bečvy a severně od Jarcové navazuje na regionální biocentrum RBC 149 Drážky.
V tomto biocentru navazuje dále směrem proti proudu Vsetínské Bečvy RBK 1548 Drážky –
RBK 1551, jež se jižně od zájmového území napojuje na biokoridor RBK 1551 Chladná –
Březina. Ten dále pokračuje směrem k západu k NRBC Kelčský Javorník.
V místě soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy se od RBK 1547 odpojuje RBK 1553 RBK
1547 – Střítež, jež je veden podél Rožnovské Bečvy.

LOKÁLNÍ ÚSES
Územní systém ekologické stability na lokální úrovni je tvořen především biokoridory
vedenými podél vodních toků, občasně po mezích. Lokální biocentra jsou tvořena především
stromovými porosty (často podél řeky Bečvy), případně extenzivně obdělávanými loukami
s mezemi.
Bližší charakteristika jednotlivých segmentů ÚSES nacházejících se v zájmovém území, je
uvedena v následující podkapitole.
HBH Projekt spol. s r. o.
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DOTČENÉ SEGMENTY ÚSES
Jednotlivé segmenty ÚSES jsou řazeny tak, jak dochází k jejich střetu s přeložkou silnice I/57
po směru staničení. Označení lokálního ÚSES je převzato z územních plánů jednotlivých
obcí, regionální ÚSES je označen dle ÚTP (Územně technický podklad, MŽP ČR, 1996).
Poloha jednotlivých skladebných prvků ÚSES je zakreslena v Grafické příloze 2.
LBK 31
– k.ú. Krásno nad Bečvou
– lokální biokoridor vedený podél Černého potoka a na západě se napojující na RBK 1547
– základ tvoří břehový porost podél Černého potoka a doprovodná zeleň v areálu Dezy
– cílový stav – v délce 500 m nutno dosadit vhodné dřeviny a podél toku rozšířit břehovou zeleň
RBK 1547 (Drážky – Obora)
– k.ú. Krásno nad Bečvou, Poličná, Valašské Meziříčí – Město
– spojuje RBC 150 Obora (na k.ú. Choryně severozápadně od zájmového území) a RBC 149 Drážky
– funkční regionální biokoridor tvořený řekou Bečvou a jejím oboustranným doprovodným
porostem s dominancí topolů a vrb
– v parku Abácie, jež je součástí biokoridoru, dominují lípy, akáty, jírovce a jehličnany
– cílový stav – podpora růstu původních druhů dřevin, v parku Abácie nahrazovat postupně akáty a
jírovce původními druhy dřevin
LBC 3
– k.ú. Krásno nad Bečvou a Poličná
– lokální biocentrum na RBK 1547 situované na obou březích řeky Bečvy
– stěžejní část biocentra ce nachází na levém břehu řeky Bečvy
– biocentrum zahrnuje celý VKP Junákov (křovinatá stráň s výskytem řady chráněných druhů
ptáků), přírodě blízké lesní porosty s vysokou ekologickou stabilitou a doprovodnou zeleň řeky
Bečvy (porosty topolů, v jižní části extenzivně využívaná louka zpevněná terasami
– cílový stav – v lesních porostech podporovat rozvoj původních druhů dřevin, v hustých částech
provést probírku, na loukách zachovat extenzivní hospodaření, v protierozních mezích dosadit
vhodné druhy keřů
RBK 1553 (RBK 1547 – Střítež)
– k.ú. Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí – Město
– nedostatečně funkční regionální biokoridor procházející intravilánem Valašského Meziříčí
– vedený podél Rožnovské Bečvy od soutoku se Vsetínskou Bečvou spojující RBK 1547 a
RBC 133 Střítež (k.ú. Střítež nad Moravou, západně od zájmového území)
– cílový stav – podporovat rozvoj původních druhů dřevin a veškeré nezastavěné plochy využít
k výsadbě
LBC 5
− k.ú. Poličná, Valašské Meziříčí – Město
− vložené částečně funkční lokální biocentrum situováno na RBK 1547
− biocentrum zahrnuje vodní tok Vsetínské Bečvy s doprovodnými porosty s převahou vrby, topolu,
olše, lípy, jasanu, javoru, jeřábu a smrku
− cílový stav – v chybějícím úseku ve východní části biocentra vysadit původní druhy dřevin,
nepůvodní druhy postupně nahrazovat původními
RBC 149 Drážky
− k.ú. Poličná, Valašské Meziříčí – Město, Křivé, Jarcová
− navržené regionální biocentrum propojující RBK 1547 a RBK 1548
− situováno jižně od osady Kotlina zahrnující úsek Vsetínské Bečvy s břehovými porosty a svahy na
pravém břehu řeky
− regionální biocentrum je funkční v celé své západní části tvořené lesním porostem a v jižní části
v břehových porostech s převahou keřových vrb, topolů
− nefunkční je východní okrajová část RBC v nivě Vsetínské Bečvy tvořena ornou půdou
− cílový stav – výsadba lesních porostů s dřevinnou skladbou blízkou původní (jasanové olšiny)
HBH Projekt spol. s r. o.
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RBK 1548 (Drážky – RBK 1551)
− k.ú. Křivé, Jarcová, Brňov
− spojuje regionální prvky RBC 149 Drážky na severu a RBK 1551 jižně od zájmového území
− regionální biokoridor vedený podél Vsetínské Bečvy je funkční pouze v úzkém pásu břehových
porostů
− cílový stav – zakládat doprovodnou zeleň s vhodnou druhovou skladbou (jasanové olšiny)
LBK 28
− k.ú. Křivé, Brňov
− částečně funkční lokální biokoridor ze západu se napojující na RBK 1548 jdoucí podél
bezejmenného pravostranného přítoku Vsetínské Bečvy směrem k východu na vrch Brdo
− biokoridor vedený převážně lesem s dominancí smrku
− cílový tav – provést postupnou přeměnu na porosty s druhovou skladbou blízkou původní

C.I.2. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Velmi významné, nebo jedinečné části živé i neživé přírody, jež jsou definovány v části třetí zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Z praktických důvodů bývají tato ZCHÚ dělena na velkoplošná (národní parky a chráněné krajinné oblasti) a
maloplošná ZCHÚ (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní
památky).

V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území.

C.I.3. NATURA 2000
Natura 2000 je definována v části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je tvořena
soustavou lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště,
skalní stepi, horské smrčiny apod.) na území EU. Soustavu Natura 2000 tvoří „Evropsky významné lokality
(EVL)“ a „Ptačí oblasti (PO)“.

V posuzovaném území se nenachází žádná lokalita soustavy Natura 2000.

C.I.4. PŘÍRODNÍ PARKY
Přírodní park je definován v § 12, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Jedná se o území
vymezené k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami, které není jinak zvláště
chráněno.

V zájmovém území se nenachází žádný přírodní park.

C.I.5. VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří
její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou dle § 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, tzv. VKP „ze zákona“. Dále jsou jimi jiné části krajiny,
které zaregistruje orgán ochrany přírody dle § 6, zákona č.114/1992 Sb.jako významný krajinný prvek, zejména
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené
skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických
zahrad a parků.

V posuzovaném území, resp. v blízkosti posuzovaného záměru, jsou zastoupeny jak
registrované VKP, tak VKP „ze zákona“. Jedná se o vodní toky, jejich nivy a lesy.
HBH Projekt spol. s r. o.
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REGISTROVANÉ VKP
VKP Křovinatá stráň Junákov
− vyhlášeno v roce 2004
− k.ú. Poličná
− území ve svazích na levém břehu řeky Bečvy v lokalitě Junákov
− křovinatá terasovitá stráň s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů ptáků (pěnice
vlašská, ťuhýk obecný, krutihlav obecný, pěnice hnědokřídlá, pěnice slavíková a
černohlavá, žluna zelená, žluva hajní) sloužící jako jejich hnízdiště a s hojným výskytem
bezobratlých ve starých stromech na mezích

VKP „ZE ZÁKONA“
Jako VKP „ze zákona“ jsou v dotčeném koridoru zastoupeny především vodní toky
(Rožnovská a Vsetínská Bečva, Bečva a jejich přítoky). Posuzovaná přeložka silnice I/57
prochází z velké části v nivě řeky Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy, jež je v severní a střední
části poměrně otevřená, avšak od Jarcové se postupně uzavírá. V malé míře se hodnocená
stavba (resp. jí vyvolané přeložky) dostává také do střetu s lesními porosty.
vodní toky
V zájmovém území se nacházejí tyto vodní toky (řazeny tak, jak dochází k jejich střetu
s přeložkou silnice I/57 ve směru staničení):
bezejmenný levostranný přítok Jasenického potoka
– drobný vodní tok a jeho doprovodné břehové porosty
– vodní tok ve téměř v celé délce doprovázen spojitými břehovými porosty
– v dotčeném úseku částečně zatrubněný
Černý potok
– drobný vodní tok s nesouvislými břehovými porosty protékající zástavbou obce Bynina a
zprava ústící do Bečvy v lokalitě U Chmelíka
– v předmětném úseku je vodoteč vedena podél silnice do Byniny, břehové porosty jsou
řídké, nespojité
bezejmenný levostranný přítok Černého potoka
– drobný vodní tok do Černého potoka ústící v průmyslovém areálu Deza
– v daném úseku částečně zatrubněný vodní tok
Bečva
– významný vodní tok vznikající soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy ve Valašském
Meziříčí a odsud dále tekoucí směrem k severu
– vodní tok je v zájmovém území regulovaný, většinou v úzkém pásu, ale poměrně spojitě
doplněn břehovými porosty
Rožnovská Bečva
– významný vodní tok pramenící na svazích Vysoké ve východní části Vsetínských vrchů
v nadmořské výšce 910 m n.m.
– ve svém dolním úseku protékajícím Valašským Meziříčím je tok regulovaný, břehové
porosty jsou nespojité a omezené pouze na úzký pás
– se Vsetínskou Bečvou se stéká v řeku Bečvu v západní části Valašského Meziříčí u parku
Abácie
Vsetínská Bečva
– významný vodní tok pramenící na východním okraji Vsetínských vrchů v nadmořské
výšce 870 m n.m.
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– vodní tok je v zájmovém úseku regulovaný, avšak s relativné přírodním charakterem
koryta a břehovými porosty
– s Rožnovskou Bečvou se stéká v řeku Bečvu v západní části Valašského Meziříčí u parku
Abácie
Křivský potok
– drobný vodní tok pramenící jihovýchodně od Podlesí v lokalitě zvané Řehlov
v nadmořské výšce 490 m n.m.
– pravostranný přítok Bečvy, do níž se vlévá v lokalitě Na Koutech
– v dotčeném úseku je tok regulován, avšak koryto je nezpevněné, břehové porosty dřevin
jsou řídké, ale relativně spojité
vodní tok „U Bertíka“
– drobný vodní tok pramenící v dolní části svahu vrchu Brdo v nadmořské výšce
370 m n.m. a vlévající se zprava do Vsetínské Bečvy západně od Brdek (místní část
Podlesí)
– vodoteč s relativně zachovalým charakterem koryta i břehovými porosty podchází před
zaústěním do Vsetínské Bečvy železniční trať č. 280 a stávající solnici I/57
bezejmenný vodní tok v lokalitě Za Kopcem
– drobný vodní tok pramenící v dolní části svahu vrchu Brdo v nadmořské výšce
320 m n.m. a vlévající se zprava do Vsetínské Bečvy
– koryto vodního toku je protékáno periodicky, přes stávající silnici I/57 podchází
v zatrubnění
bezejmenný vodní tok v lokalitě Za Kopcem – přítok
– drobný vodní tok pramenící na úbočí vrchu Brdo v nadmořské výšce 450 m n.m. a
vlévající se zleva do bezejmenné vodoteči v lokalitě Za Kopcem
– částečně zatrubněn
nivy vodních toků
niva řeky Bečvy a Vsetínské Bečvy
– nivy těchto vodních toků na sebe plynule navazují
– relativně širší niva se logicky směrem proti proudu (tj. k jihu) zužuje
– niva je především zemědělsky využívána a zčásti také zastavěna
niva Rožnovské Bečvy
– v porovnání s nivou Vsetínské Bečvy poněkud širší
– niva Rožnovské Bečvy je před soutokem se Vsetínskou Bečvou vyplněna zástavbou
Valašského Meziříčí
lesy
remíz na severozápadním svahu Byninského vrchu
– není evidován jako PUPFL
lesní porost u areálu loděnic
– situován při pravém břehu Bečvy, na západním okraji Valašského Meziříčí
– není evidován jako PUPFL
lesní porost na úpatí západním svahu masivu Brdo
– není evidován jako PUPFL
lesní porost na levém i pravém břehu Vsetínské Bečvy v lokalitě Luhy (severně od Jarcové)
– evidován jako PUPFL
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C.I.6. ÚZEMÍ

HISTORICKÉHO,

KULTURNÍHO,

NEBO

ARCHEOLOGICKÉHO

VÝZNAMU

Vzhledem k méně příznivým přírodním podmínkám na úpatí Hostýnských a Vsetínských
vrchů a Beskyd zájmové území představuje okrajovou partii tzv. staré sídelní oblasti. Doklady
osídlení z pravěku, rané doby dějinné a nejstarších fází raného středověku nejsou v zájmovém
území příliš hojné. Velmi pravděpodobné je naopak nález dokladů osídlení z různých období
středověku, případně novověku.
Pravděpodobně nepříliš četná pravěká sídliště bývala situována na jižně orientovaných
svazích bezprostředně přiléhajících k nivě Bečvy a Rožnovské či Vsetínské Bečvy.
Intenzivnější osídlení zájmového území spadá do období raného středověku (především 1.pol.
13. st.) a pak především do období vrcholného až pozdního středověku (2.pol. 13.st. – 1.pol.
16.st.). Soutok Vsetínské a Rožnovské Bečvy byl kolonizován během poslední třetiny 13. st.
Poslední významnou vlnou osídlení byla tzv. pasekářská a následně valašská kolonizace
v 16. – 18.st. zaměřená na neosídlené svahy říčních údolí.
Celá trasa posuzované přeložky se nachází v prostoru, který z hlediska starého osídlení není
příliš exponovaný, celé zájmové území je však nutno klasifikovat jako území
archeologického zájmu, tj. území s archeologickými nálezy (ÚAN) ve smyslu § 22 odst. 2
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Většina posuzovaného území se nachází na území s archeologickými nálezy III. kategorie,
nicméně především intravilány obcí jsou zařazeny do II.kategorie, případně dokonce
I. kategorie.
ÚAN kategorie I. zahrnuje území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů.
ÚAN kategorie II. zahrnuje území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale
určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu
archeologických nálezů 51 - 100 %.
ÚAN kategorie III. zahrnuje území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno
či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.

Území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie situované v zájmovém území je zakresleno
v Grafické příloze 2.

C.I.7. ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ A NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ
ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ
Posuzovaný záměr je veden okrajovou částí Valašského Meziříčí. Vzhledem k omezeným
prostorovým parametrům na řadě místech navazuje na posuzovaný koridor zástavba blízkých
obcí Poličná a Jarcová.

ÚZEMÍ NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ
V zájmovém území lze za území nadmíru zatěžované vlivy z dopravy považovat především
zástavbu v intravilánu Valašského Meziříčí kolem stávajících silnic I/35 a I/57.
Za území nadmíru zatěžované lze rovněž považovat areál podniku DEZA. Tento provoz je
jediným výrobcem aromatických uhlovodíků a dalších technických látek z černouhelného
dehtu a benzolu v ČR. Podnik představuje významný zdroj znečištění ovzduší v zájmovém
území, poškození povrchových vod je eliminováno čištěním odpadních vod v chemické a
biologické čistírně odpadních vod. Poškození podzemních vod je eliminováno systémem
hydrogeologických vrtů zajišťujících trvalé odčerpávání a čištění vod. V areálu DEZY je
evidována jediná stará ekologická zátěž v zájmovém území.
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C.I.8. OSTATNÍ
Ve Valašském Meziříčí je prostoru u soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy situován městský
park Abácie. Jedná se o vysoce funkční městskou zeleň, která je zároveň odpočinkovou
lokalitou obyvatel města Valašské Meziříčí.
V zájmovém území se nachází památkově chráněná Lípa popravených vlastenců. Jedná se o
skupinu třech lip srdčitých situovanou na k.ú. Poličná při levém břehu Vsetínské Bečvy za
mostem směrem od Valašského Meziříčí při silnici II/150 vpravo. Pod lipami je umístěn
Památník padlých vlastenců.
Na jihozápadním svahu Byninského vrchu je při stávající silnici I/35 (ul. Masarykova)
situován městský hřbitov. Areál hřbitova má dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
v platném znění, vymezeno ochranné pásmo o šíři 100 m. V rámci areálu hřbitova nachází
hřbitov padlých tureckých a německých vojáků.
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C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. OVZDUŠÍ A KLIMA
IMISNÍ A EMISNÍ CHARAKTERISTIKA OVZDUŠÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Ke zpracování imisní charakteristiky zájmového území bylo využito dat z imisního
monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu a dále dat z měření znečištění ovzduší
Městským úřadem Valašské Meziříčí. Mimo těchto podkladů byly využity koncepční
materiály Zlínského kraje, konkrétně se jednalo o tyto dokumenty: Aktualizace dat
v programech zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (ENVItech Bohemia, květen
2008); Aktualizace integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje
(ENVItech Bohemia, červen 2009); Integrovaný program snižování emisí znečišťujících látek
Zlínského kraje (ENVIROS, 2004); Rozptylová studie Zlínského kraje (ČHMÚ, 2002);
Měření imisního zatížení Zlínského kraje vybranými organickými polutanty – Vsetínsko
(TOCOEN, prosinec 2004).

IMISNÍ CHARAKTERISTIKA
Výše imisních koncentrací znečišťujících látek v zájmovém území se odvíjí především od
množství produkovaných emisí (viz Emisní charakteristika) a od schopností emisí se
v ovzduší rozptýlit (zásadní vliv morfologie území a větrných poměrů).
Imisní monitoring probíhá přímo v zájmovém území, a to na stanici v centru Valašského
Meziříčí, která se nachází cca 1,5 km od zájmového území. Stanice MVM 1661 Valašské
Meziříčí – Masarykova je pozaďovou městskou stanicí umístěnou na nejrušnější ulici města.
Data z této stanice lze proto považovat za reprezentativní pouze v okruhu cca 100 – 500 m.
Ve Valašském Meziříčí je situována také stanice imisního monitoringu Valašské Meziříčí –
hvězdárna/Monros. Stanice se nachází v relativně čistší jižní části města, kde dominují emise
z dopravy (především ze stávající silnice I/57) a z lokálních topenišť. Na stanici však
probíhají pouze měření imisí PM10, data z této stanice lze však považovat za reprezentativní
pro okrajové partie města.
K charakterizaci zájmového území lze rovněž částečně využít dat ze stanice imisního
monitoringu ČHMÚ 1359 Vsetín – hvězdárna. Jedná se o předměstskou pozaďovou stanici
s reprezentativností oblastního měřítka (4 – 50 km). Stanice je umístěna v otevřené lokalitě
v okrajové části Vsetína v nadmořské výškou 385 m.n.m. Umístění stanice na okraji města,
stejně jako obdobný charakter Vsetína a Valašského Meziříčí umožňují data z této stanice
přibližně vztáhnout na zájmové území.
Imisní koncentrace zjištěné na měřících stanicích v porovnání s imisními limity jsou uvedeny
v Tabulce C.1.
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Tabulka C.1: Přehled imisních koncentrací změřených na nejbližších stanicích imisního monitoringu ČHMÚ
Vsetín – hvězdárna a MVM Valašské Meziříčí - Masarykova v roce 2008, porovnané s imisními limity danými
vyhláškou 597/2006 Sb. v [µg.m-3] (pro C20H12 v [ng.m-3]):
škodlivina
doba průměrování
MVM 1661 Val.
Mez. - Masarykova
Val. Mez.
Hvězdárna
/Monros
ČHMÚ 1359 Vsetín
- hvězdárna
Imisní limity
vyhl. 597/2006

1h

SO2
24 h

CO
8h

NOx
1 r1)

1h

NO2
1r
*)

vol

24 h

PM10
vol

1r

C6H6
1r

C20H12
1 r2)

8h

O3

–

116

19

27,7

–

–

–

–

vol

–

–

–

–

–

26,4

–

–

–

–

–

–

–

84

9

15,9

–

–

–

–

–

16,1

–

–

–

12,3

–

145

26

24,5

–

–

–

–

350

125

10000

30

200

40

18

50

35

40

5

1

120

25

Poznámka:
1)
limit pro ochranu ekosystémů
2)
cílový imisní limit
*)
za rok 2006

Použité zkratky:
1h
maximální 1-hodinový průměr
8h
maximální denní 8-hodinový klouzavý průměr
24h
maximální 24-hodinový průměr
r
roční průměr
VoL
četnost překročení krátkodobého imisního limitu v roce

Město Valašské Meziříčí náleží v rámci Zlínského kraje k relativně imisně zatíženějším
oblastem. Dochází zde k překračování denních imisních limitů PM10 a také ročních imisních
limitů pro NOx a C20H12.
V zájmovém území v současnosti již nedochází k překračování imisních limitů oxidu
siřičitého SO2. Vysoké emise této škodliviny v minulosti měly původ u velkých
průmyslových závodů a instalací moderních technologií byly do značné míry eliminovány.
Měření 8-hodinových imisních koncentrací oxidu uhelnatého CO se neprovádí ani na jedné
ze stanic imisního monitoringu v území. Jak však vyplývá ze studie Znečištění ovzduší na
území České republiky v roce 2007, v zájmovém území, stejně jako na zbytku území
Zlínského kraje, jsou koncentrace CO hluboko pod imisními limity.
Rovněž měření imisních koncentrací oxidů dusíku NOx se neprovádí na žádné
z předmětných stanic. Jak však vyplývá z dalších dostupných zdrojů, k překročení imisních
limitů NOx došlo v roce 2007 v intravilánu města Valašské Meziříčí, a to zejména
v návaznosti na emise velkých průmyslových podniků, ale též díky dopravě.
V případě oxidu dusičitého NO2 nedochází k překračování imisního limitu nikde
v zájmovém území. Jak na stanici Valašské Meziříčí – Masarykova, tak Vsetín – hvězdárna se
imisní koncentrace pohybují dostatečně pod úrovní imisního limitu. V roce 2006 činila
průměrná roční imisní koncentrace této škodliviny na stanici MVM 1661 Valašské Meziříčí –
Masarykova 26,4 µg.m-3. Na stanici Vsetín – hvězdárna nebyly imisní limity překročeny
nikdy od počátku měření, tj. od roku 2003.
Co se týká imisního znečištění pevnými částicemi PM10, v zájmovém území dochází
k překračování denního imisního limitu. K překročení denního imisního limitu více než
35-krát došlo v roce 2005 na stanici Vsetín – hvězdárna, a to celkem 75-krát. Od té doby se
četnosti na všech předmětných stanicích pohybují pod limitní hodnotou, případně na její
hranici. V roce 2008 došlo k překročení denního imisního limitu na stanici Valašské Meziříčí
– Masarykova 19-krát, na stanici Valašské Meziříčí – hvězdárna celkem 9-krát a na stanici
Vsetín – hvězdárna 26-krát. K překračování ročního imisního limitu částic PM10 nedochází
nikde v zájmovém území.
Na imisních koncentracích pevných částic PM10 se obecně významnou měrou podílí doprava a
také jí vyvolaná sekundární prašnost, významný je však rovněž podíl lokálních topenišť a
velkých průmyslových provozů.
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Na základě překračování denního imisního limitu PM10 byla část území spadajícího pod
správu stavebního úřadu MěÚ Valašské Meziříčí vyhlášena za oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší (viz níže).
Pro imisní koncentrace tuhých částic PM2,5 je směrnicí Evropského parlamentu a Rady
č. 2008/50/ES stanoven imisní limit 25 µg.m-3 v ročním průměru. Tato škodlivina
v současnosti není v blízkosti Valašského Meziříčí měřena. Koncentrace částic PM2,5
v zájmovém území lze proto pouze nepřímo odvozovat.
Poměr mezi částicemi PM2,5/PM10 je značně proměnlivý v závislosti na řadě faktorů.
U předměstských stanic se pohybuje obvykle okolo poměru 0,64 – 0,77. Průměrná roční
imisní koncentrace PM10 činí na stanicích Valašské Meziříčí – Masarykova 27,7 µg.m-3,
Valašské Meziříčí – hvězdárna 15,9 µg.m-3 a Vsetín – hvězdárna 24,5 µg.m-3. Proto lze
vzhledem k uvedenému poměru odvodit roční imisní koncentraci PM2,5 okolo 19,4 µg.m-3,
resp. 17,2 µg.m-3, což je na základě výše uvedené směrnice podlimitní hodnota.
Ačkoliv na žádné z předmětných stanic neprobíhá měření imisních koncentrací benzenu
C6H6, na základě dalších zdrojů lze konstatovat, že v zájmovém území nedochází
k překračování stanoveného imisního limitu v ročním průměru. Nejvýznamnějším zdrojem
těkavých organických látek (VOC), kam benzen náleží, jsou lokální topeniště a také silniční
doprava. Lze proto předpokládat zvýšení imisních koncentrací podél stávající silnici I/35,
resp. I/57.
Měření imisních koncentrací benzo(a)pyrenu C20H12 se v zájmovém území ani v blízkém
okolí neprovádí. Dle dat o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz níže) dochází
k překračování imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu na 11,4 %
území spadajícího pod stavební úřad MěÚ Valašské Meziříčí. Vyšší hodnoty koncentrací
benzo(a)pyrenu lze předpokládat podél stávající silnice I/57 a v okolí průmyslové zóny
v severozápadní části zájmového území. Významný je rovněž podíl domácích topenišť na
emisích této škodliviny.
Specifická situace je ohledně přízemního ozónu O3, pro který jsou sice stanoveny limity, ale
jeho sledování je mnohem složitější. Nejedná se totiž o škodlivinu přímo emitovanou
motorovými vozidly (popř. jinými zdroji), ale jde o látku, která sekundárně vzniká
fotochemickými procesy v atmosféře. Pro přízemní ozón je specifický výskyt maximálních
imisních koncentrací na periferii, nikoliv u zdroje prekurzorů (oxidy dusíku NOX, těkavé
organické látky VOC).
Na celém území Zlínského kraje dochází k překračování cílového imisního limitu pro
koncentrace troposférického ozónu. Vzhledem k tomu, že prekurzory troposférického ozónu
jsou produkovány především dopravou, maximální koncentrace O3 lze vysledovat na
předměstích a v okolí hlavních silničních tahů. V zájmovém území lze proto předpokládat
maximální imisní koncentrace na periferii Valašského Meziříčí a v okolí stávajících silnic
I/35 a I/57.

EMISNÍ CHARAKTERISTIKA
Posuzovaný záměr – obchvat Valašského Meziříčí prochází od severu k jihu při západním
okraji města. Valašské Meziříčí je jedním z největších znečišťovatelů v okrese Vsetín.
Znečišťující látky jsou do ovzduší emitovány především stacionárními zvláště velkými a
velkými zdroji znečištění (kategorie REZZO 1) a mobilními zdroji (kategorie REZZO 4).
Zdroje kategorie REZZO 1 jsou dominantními emitenty oxidu siřičitého SO2 a oxidů dusíku
NOx. V rámci této kategorie se nejvýznamněji na produkci emisí těchto dvou škodlivin podílí
podnik DEZA a.s. (dílčí zdroj DEZA a.s. energetika) zabývající se výrobou základních
organických a aromatických sloučenin a výrobou a prodejem tepla a elektřiny. Podnik DEZA
je rovněž významným zdrojem emisí CO, organických látek a tuhých emisí. Vyjma DEZY se
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na znečištění ovzduší Valašského Meziříčí podílí rovněž tyto zdroje kategorie REZZO 1:
CS CABOT, spol. s r.o. (produkce sazí pro výrobu pneumatik a technické pryže) a v menší
míře také Silasfalt s.r.o. – obalovna Valašské Meziříčí (výroba asfaltových směsí). Všechny
tyto významné zdroje znečištění jsou situovány v průmyslové zóně v severozápadní části
zájmového území.
Zdroje kategorie REZZO 4 (mobilní zdroje) se v zájmovém území dominantním způsobem
podílí na produkci tuhých látek a oxidu uhelnatého, významný je rovněž jejich podíl na
emisích NOx a VOC.

OBLASTI SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší (Vymezení oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007) jsou na území spadajícím do
působnosti stavebního úřadu MěÚ Valašské Meziříčí překračovány 24-hodinové imisní limity
částic PM10 na 38,9% území. Cílový limit pro benzo(a)pyren byl překročen na 11,4% území.
Na základě těchto dat je jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeno 38,9% území
spravovaného MěÚ Valašské Meziříčí.
Jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší bylo na základě výše uvedených dat vymezeno
širší území na severu zájmové oblasti, které směrem k jihu přechází do úzkého pásu
podél stávající silnice I/57.

KLIMA
Klimatické poměry v zájmovém území jsou (mimo jiné) ovlivněny množstvím dopadajícího
slunečního záření, utvářením reliéfu i charakterem aktivního povrchu. Jakožto významně
antropogenně ovlivněný prostor na okraji města Valašské Meziříčí je činitelem, který
charakter klimatu v území rovněž ovlivňuje, existence tzv. tepelného ostrova města12.
Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti, pouze okrajově do území od
jihovýchodu zasahuje chladná klimatická oblast. Severní část území náleží ke klimatické
jednotce MT2, jež směrem na jih přechází v klimatickou jednotku MT9 a následně MT10 (dle
Quitta, 1971). Okrajová část vsetínských vrchů zasahující do zájmového území náleží ke
klimatické jednotce CH7. Základní klimatické charakteristiky jsou uvedeny v Tabulce C.2 a
v následném slovním popisu.

12

Pod pojmem tepelný ostrov města lze chápat výrazné zvýšení teplot ve městě v porovnání s venkovskou krajinou, a to
především v důsledku změn v geometrii aktivního povrchu, změn tepelných vlastností aktivního povrchu a v důsledku změn
v hydrologické bilanci.
V důsledku navýšení teploty dochází v městské aglomeraci k dalším charakteristickým jevům, jakými jsou:
1) snížení minimálních a zvýšení maximálních teplot vzduchu
2) zvýšení počtu letních a tropických dnů
3) snížení počtu dní s mrazíky
4) snížení relativní vlhkosti
5) zvýšení četnosti bouřkových lijáků
6) snížení počtu dní se sněžením a se sněhovou pokrývkou
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Tabulka C.2: Klimatické charakteristiky jednotek MT2, MT9 a MT10 (Quitt, 1971)
Charakteristika
MT2
MT9
MT10
Počet letních dní (Tmax ≥ 25 °C)
Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dní (Tmin ≤ -0,1 °C)
Počet ledových dní (Tmax ≤ -0,1 °C)
Průměrná teplota vzduchu ve °C v lednu
Průměrná teplota vzduchu ve °C v červenci
Průměrná teplota vzduchu ve °C v dubnu
Průměrná teplota vzduchu ve °C v říjnu
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období (IV – IX)
Srážkový úhrn v zimním období (X – III)
Počet dní se sněhovou pokrývkou
Počet zamračených dní (oblačnost větší než 8/10)
Počet jasných dní (oblačnost menší než 2/10)

20 – 30
140 – 160
110 – 130
40 – 50
-3 – -4
16 – 17
6–7
6–7
120 – 130
450 – 500
250 – 300
80 – 100
150 – 160
40 – 50

40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-3 – -4
17 – 18
6–7
7–8
100 – 120
400 – 450
250 – 300
60 – 80
120 – 150
40 – 50

40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-2 – -3
17 – 18
7–8
7–8
100 – 120
400 – 450
200 – 250
50 – 60
120 – 150
40 – 50

CH7
10 – 30
120 – 140
140 – 160
50 – 60
-3 – -4
15 – 16
4–6
6–7
120 – 130
500 – 600
350 – 400
100 – 120
150 – 160
40 – 50

Slovní popis základních klimatických charakteristik je následující:
•

MT2 – normálně až krátké, mírně suché léto, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a
mírným podzimem, zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou
sněhovou pokrývkou.

•

MT9 – dlouhé léto, přechodné období je teplé, mírně suché a krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

•

MT10 – dlouhé, teplé a sušší léto, přechodné období je krátké s mírným až teplým jarem a mírně teplým
podzimem, zima krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

•

CH7 – velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké léto, přechodné období dlouhé, mírně chladné jaro,
mírný podzim, dlouhá mírná, mírně vlhká zima s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Přímo ve Valašském Meziříčí v nadmořské výšce 334 m n.m. se nachází klimatická stanice.
Nejbližší srážkoměrné stanice se nachází v obcích Kelč, Valašská Bystřice, Hodslavice a
Rajnochovice.
Není-li uvedeno jinak, jsou následně uvedené dlouhodobé průměrné hodnoty vztaženy
k normálovému období 1961 – 1990.
Podle Demek – Novák (1992) je celoroční úhrn globálního slunečního záření (pro období
1971 – 1980) v zájmové oblasti okolo 3700 MJ.m-2. Roční průměrný počet hodin se
slunečním svitem je okolo 1500 h/rok.
Množství sluneční radiace dopadající na zemský povrch je výrazně modifikováno oblačností.
Nejnižší průměrnou oblačnost zaznamenáváme v létě, v zájmové oblasti převážně v srpnu,
kdy se oblačnost pohybuje kolem 5,5 – 6 desetin pokrytí oblohy. Nejvyšší průměrná
oblačnost se vyskytuje v zimě, převážně v prosinci, tedy kolem 8,5 desetin pokrytí oblohy.
Průměrná roční teplota vzduchu na stanici Valašské Meziříčí činí 7,8°C, tedy mírně nad
průměrem České republiky. Chod teplot v průběhu roku na stanici Valašské Meziříčí má tvar
jednoduché vlny, přičemž nejvyšších průměrných měsíčních hodnot je dosahováno
v červenci, a to 17,1°C. Nejnižší průměrné teploty vzduchu na této stanici připadají na leden,
a to -2,4°C.
Teplotní extremitu v území lze charakterizovat s využitím průměrných denních maxim a
minim teploty vzduchu a pomocí teplotní amplitudy.
Roční chod průměrných měsíčních maxim teploty vzduchu je s celorepublikovým průměrem
přibližně stejně vyrovnaný. Nejvyšší hodnoty, a to 30,3°C se objevují v srpnu.
V celorepublikovém průměru připadá nejvyšší měsíční maximum teploty na červenec, kdy
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jeho hodnota mírně přesahuje 30°C. Nejnižších hodnot průměrných měsíčních maxim teploty
vzduchu je dosahováno v lednu, a to 7,8°C.
Roční chod průměrných měsíčních minim teploty vzduchu lze rovněž srovnat
s celorepublikovým průměrem. Nejvyšší hodnoty této charakteristiky připadají na červenec
(6,4°C), nejnižší hodnoty pak na leden (-15,5°C).
Průměrné měsíční amplitudy teploty vzduchu jsou na stanici Valašské Meziříčí nejvyšší
v březnu. Nejvyšší teplotní amplituda dosahuje hodnoty 26,7°C. Nejnižší teplotní amplituda
v roce připadá na listopad, kdy její hodnota činí 22,0°C.
Srážky jsou spolu s teplotou základními charakteristikami klimatu určité oblasti. V porovnání
s teplotami jsou srážky podstatně proměnlivější veličinou, kdy se v prostoru a čase výrazně
mění jejich charakter i množství. Z tohoto pohledu není příliš účelné využívat informací o
množství spadlých srážek ve vzdálenějších lokalitách.
Co do průměrných ročních úhrnů srážek, spadne v okolí Valašského Meziříčí 750 - 800 mm
srážek. V letech 1901 – 1980 činil dlouhodobý průměr 776 mm srážek ročně. Roční chod
srážek ve Valašském Meziříčí je charakteristický jedním maximem a jedním minimem.
Nejvíce srážek spadne v průběhu července (v letech 1901 – 1980 to bylo v průměru 108 mm
měsíčně), kdy se srážky na zemský povrch dostávají v podobě krátkodobých intenzivních
lijáků často doprovázených bouřkami. Naopak nejmenší úhrny srážek spadnou v únoru (v
období 1901 – 1980 to bylo 36 mm srážek měsíčně).
Pevné vertikální srážky ve formě sněhu jsou typickým znakem zimy. Zájmové území je
z hlediska výskytu sněhu typické velkými meziročními výkyvy a také malou trvanlivostí
sněhové pokrývky.
Ve Valašském Meziříčí se počet dní se sněžením neprovádí. Valašské Meziříčí však leží na
spojnici měřících stanic v Bystřici pod Hostýnem a Ostravicí, kde počet dní se sněžením činí
48,4 a 48,5 dní v roce. Město Valašské Meziříčí lze velikostí i tvarem reliéfu přirovnat
k Bystřici pod Hostýnem. Lze tedy předpokládat podobný počet dní se sněžením i ve
Valašském Meziříčí.
Významnou charakteristikou sněhových podmínek v území je počet dní se sněhovou
pokrývkou. Sněhová pokrývka se v zájmovém území vyskytuje v průměru asi 70 dní v roce.
Zpravidla se v zájmovém území objevuje obvykle od konce listopadu do konce března.
Roční chod relativní vlhkosti vzduchu patří v zájmové oblasti ke kontinentálnímu typu.
Minimální hodnoty v letech 1951 – 1980 se v zájmovém území pohybovali kolem 72 – 75%
v dubnu, maximální hodnoty pak připadají na prosinec (83 – 90%). Průměrná roční relativní
vlhkost vzduchu v okolí Valašského Meziříčí se pohybuje kolem 80%. V zájmovém území lze
vzhledem k odlišnému charakteru povrchu (v případě Valašského Meziříčí větší rozsah sídla,
více orné půdy v okolí) očekávat mírně nižší obsah vodních par ve vzduchu. Ten je částečně
vykompenzován přítomností řek Vsetínské a Rožnovské Bečvy.
Průměrný převládající směr větru v širším území vane z jihozápadu. Průměrná rychlost větru
dosahuje 2,68 m.s-1. Převládající proudění je však významně modifikováno tvarem georeliéfu.
V zájmovém území je proudění vzduchu usměrňováno severojižně orientovaným údolím
Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy. Pro oblast Valašské Meziříčí je rovněž charakteristický
významný podíl kalmů, tedy bezvětří.
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C.II.2. VODA
POVRCHOVÉ VODY
Celé zájmové území je součástí povodí Moravy, resp. povodí Dunaje. Páteřním vodním
tokem severní části zájmového území je řeka Bečva, která vzniká soutokem Vsetínské a
Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí. Řeka Vsetínská Bečva je pak osou jižní části
zájmového území. Povodí Bečvy je jednou z nejvodnějších oblastí v rámci ČR. Do řeky
Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy se v zájmovém území vlévá několik drobných vodotečí. Síť
vodotečí v zájmovém území je poměrně hustá, vodní toky jsou uspořádány v pravoúhlé říční
síti.
Toky v zájmové oblasti jsou součástí povodí:
4-11-01 Bečva pod soutok Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy
4-11-02 Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí
Přehled dílčích povodí, která se nacházejí v posuzovaném území:
4-11-02-006 – Jasenský potok
4-11-02-004 – Černý potok
4-11-02-003 – Bečva od Loučky po Černý potok
4-11-02-001 – Bečva od soutoku po Loučku
4-11-01-120 – Rožnovská Bečva od Krhovského potoka po ústí
4-11-01-093 – Vsetínská Bečva od Medůvky po soutok s Rožnovskou Bečvou
4-11-01-092 – Medůvka
4-11-01-091 – Vsetínská Bečva od Bystřičky po Medůvku
Přehled vodních toků v posuzovaném území tak, jak dochází k jejich křížení:
bezejmenný levostranný přítok Jasenického potoka
–
–
–
–
–

drobný levostranný přítok Jasenického potoka pramení na svazích vrchu Na Brdech
vodní tok protéká po orné půdě
v téměř v celé délce doprovázen spojitými a poměrně bohatými břehovými porosty
v dotčeném úseku částečně zatrubněný
správcem vodního toku je ZVHS Valašské Meziříčí

Černý potok
–
–
–
–

drobný vodní tok pramenící na svazích vrchu Na Kamenném a protékající zástavbou obce Bynina,
podél silnice do Byniny a skrz areál DEZA
do Bečvy ústí zprava v lokalitě U Chmelíka
v dotčeném úseku vodoteč s nesouvislými břehovými porosty
správcem vodního toku jsou Lesy ČR, s.p.

bBezejmenný levostranný přítok Černého potoka
–
–
–

drobný vodní tok zleva ústící do Černého potoka v průmyslovém areálu Deza
v daném úseku částečně zatrubněný vodní tok
správcem tohoto úseku vodního toku není znám

Bečva
–
–
–
–
–

významný vodní tok vznikající soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí
od soutoku teče dále tekoucí směrem k severu, do řeky Moravy se vlévá zleva u Troubek
průměrný průtok pod soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy cca 13 m3/s
vodní tok je v zájmovém území regulovaný, většinou v úzkém pásu, ale poměrně spojitě doplněn
břehovými porosty
správcem vodního toku jsou Povodí Moravy, s.p.

Rožnovská Bečva
–

významný vodní tok pramenící na svazích Vysoké ve východní části Vsetínských vrchů
v nadmořské výšce 910 m n.m.
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–
–
–
–

od pramene teče směrem k západu přes Rožnov pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí
se Vsetínskou Bečvou se stéká v řeku Bečvu v západní části Valašského Meziříčí u parku Abácie
ve svém dolním úseku protékajícím Valašským Meziříčím je tok regulovaný, břehové porosty jsou
nespojité a omezené pouze na úzký pás
správcem vodního toku jsou Povodí Moravy, s.p.

Vsetínská Bečva
–
–
–
–
–

významný vodní tok pramenící v nadmořské výšce 870 m n.m. na východním okraji Vsetínských
vrchů
od svého pramene řeka teče směrem k západu, obtéká ze západu Vsetínské vrchy a ve Vsetíně se
stáčí směrem na sever
s Rožnovskou Bečvou se stéká v řeku Bečvu v západní části Valašského Meziříčí u parku Abácie
vodní tok je v zájmovém úseku regulovaný, avšak s relativné přírodním charakterem koryta a
břehovými porosty
správcem vodního toku jsou Povodí Moravy, s.p.

Křivský potok
–
–
–
–
–
–

drobný vodní tok pramenící jihovýchodně od Podlesí v lokalitě zvané Řehlov v nadmořské výšce
490 m n.m.
od pramene protéká k severozápadu intravilánem Podlesí a dále po orné půdě k západu
do Vsetínské Bečvy se vlévá zprava v lokalitě Na Koutech
v dotčeném úseku je tok regulován, avšak koryto je nezpevněné, břehové porosty dřevin jsou
řídké, ale relativně spojité
v Podlesí je na potoce situován rybník
správcem vodního toku jsou Lesy ČR, s.p.

vodoteč „U Bertíka“ v lokalitě Brdky
–
–
–
–
–

drobný vodní tok pramenící na jižním okraji osady Brdky (místní část Podlesí) v dolní části svahu
vrchu Brdo v nadmořské výšce 370 m n.m.
protéká po západním okraji osady a vlévá se zprava do Vsetínské Bečvy západně od Brdek
vodoteč s relativně zachovalým charakterem koryta i břehovými porosty podchází před zaústěním
do Vsetínské Bečvy železniční trať č. 280 a stávající solnici I/57
na toku se nacházejí dvě drobné vodní plochy
správcem vodního toku jsou Lesy ČR, s.p.

bezejmenný vodní tok v lokalitě Za Kopcem
–
–
–
–
–

drobný vodní tok pramenící na úbočí vrchu Brdo v nadmořské výšce 450 m n.m.
od pramene vodní tok teče k severozápadu lesním porostem k západu, podchází stávající silnici
I/57 a teče podél ní směrem k severu
do Vsetínské Bečvy se vlévá zprava jihovýchodně od Jarcové
nestále protékaná vodoteč bez břehového porostu pod stávající silnici I/57 podcházející v
zatrubnění
správcem vodního toku jsou Lesy ČR, s.p.

bezejmenný vodní tok v lokalitě Za Kopcem – přítok
–
–
–
–

drobný vodní tok pramenící v dolní části svahu vrchu Brdo v nadmořské výšce 320 m n.m. a
tekoucí směrem k západu
vlévá se zleva do bezejmenného vodního toku v lokalitě Za Kopcem jihovýchodně od Jarcové
krátká, nestále protékaná vodoteč bez břehového porostu v zatrubnění procházející pod stávající
silnicí I/57
správcem vodního toku jsou Lesy ČR, s.p.

Vodní plochy
Zájmové území je na vodní plochy poměrně chudé. Rybník s dvěma menšími se nachází na
Křivském potoce v Podlesí. Drobné vodní plochy se nacházejí rovněž na vodoteči
„U Bertíka“ západně od osady Brdky.
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ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Severojižní osou zájmového území je řeka Bečva, resp. na jih od soutoku s Rožnovskou
Bečvou Vsetínská Bečva. Vzhledem k tomu, že zájmové území patří k nejvodnějším v rámci
ČR a vzhledem k typicky nevyrovnanému režimu průtoků řeky Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy,
záplavy v minulosti i v současnosti ovlivňovaly způsob využití území. K plošně poměrně
rozsáhlým rozlivům dochází při Q100, kdy je zaplavena značná část říční nivy a záplavou jsou
postiženy především průmyslové areály ve Valašském Meziříčí, ale také obytná zástavba
Poličné a Jarcové. Rozliv Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy, při Q100 je zakreslen v Grafické
příloze 2.

PODZEMNÍ VODY
Míra propustnosti hornin a intenzita tvorby zvodnělých vrstev je v zájmovém území značně
rozličná v závislosti na odlišném charakteru podloží. Nejpříznivější podmínky ke tvorbě
zvodní jsou v rámci nivních sedimentů Bečvy, resp. Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Říční
sedimenty jsou charakteristické průlinovou propustností s vysokou mírou transmisivity.
Okolní vyvýšené partie terénu tvořené flyšovými souvrstvími jsou naopak charakteristické
transmisivitou nízkou až velmi nízkou, neboť se v souvrství střídají průlinově-puklinové
kolektory s izolátory, případně celé souvrství působí jako izolátor a zvýšená propustnost je
patrná pouze v rozpukané povrchové vrstvě.
Dle od 1.ledna 2010 platné hydrogeologické rajonizace prochází trasa posuzovaného záměru
dvěma rajóny, a to 3221 Flyš v povodí Bečvy (součást skupiny hydrogeologických rajónů
Flyšové sedimenty Moravy) a 1631 Kvartér horní Bečvy (součást skupiny hydrogeologických
rajónů Kvartérní sedimenty v povodí Moravy).
Z hlediska vodárenského mají největší význam průlinově propustné nesoudržně uloženiny
hlavních říčních teras. Voda je na některých místech jímána (např. Valašské MeziříčíHrachovec), avšak nepokrývá spotřebu a je nutno na pitnou zpracovávat také vodu
z povrchových zdrojů.
Podzemní vody v zájmovém území jsou chemicky poměrně kvalitní a náleží proto do
I. kategorie jakosti, tj. kromě dezinfekce nevyžadují žádných dalších úprav.

VODNÍ ZDROJE
Vzhledem ke svému vodohospodářskému významu náleží část zájmového území jižně od
stávající silnice II/150 Valašské Meziříčí – Poličná do chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) Vsetínské vrchy vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 10/1979 Sb. Rozsah
oblasti je zakreslen v Grafické příloze 2.
Západně od Podlesí je při pravém břehu Vsetínské Bečvy situována Úpravna vody Valašské
Meziříčí (majitel Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.). Úpravna vody jímá povrchovou vodu
ze Vsetínské Bečvy, která po úpravě slouží k hromadnému zásobování pitnou vodou pro
město Valašské Meziříčí. V případě havárie na přivaděči z úpravny v Karolince je úpravna ve
Valašském Meziříčí jediným zdrojem pitné vody pro cca 45 tis. obyvatel města a jeho okolí.
Vzhledem k odběru povrchové vody v úpravně je nezbytné chránit celé povodí toku nad
místem jímání, proto dne 11.září 1978 vydal ONV Vsetín rozhodnutí o vyhlášení ochranných
hygienických pásem úpravny vody (č.j. 13964/1978-233). Vyhlášena byla PHO I., II. (vnější
a vnitřní) a III. stupně. Jejich rozsah je zakreslen v Grafické příloze 2.
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C.II.3. PŮDA
Zastoupení půd v zájmovém území je poměrně homogenní. V nivách vodních toků se
vytvořily fluvizemě. Okolní vyvýšený terén je pokryt kambizemí kyselou, příp. oglejenou.
Severní část zájmového území je pokryta luvickými pseudogleji.
Dle morfogenetického klasifikačního systému (MSK) se půdy řešeného území dělí do
následujících skupin a typů:
Kambizem – KM (skupina půd hnědých) – jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Typický je
proces hnědnutí – zvětrávání a metamorfóza půdního materiálu. Kvalita půd a základní fyzikální,
chemické a biologické vlastnosti jsou velmi rozdílné, v závislosti na substrátu. Kambizemě mají
nejvíce subtypů, často charakterizujících přechodové formy k dalším půdním typům.

Pseudoglej – PG (skupina půd hydromorfních) – jedná se o půdy s mramorovaným horizontem,
který se vyvinul následkem přítomnosti vrstvy se sníženou drenážní schopností. Pro pseudoglejový
půdotvorný proces je charakteristické střídání silného provlhčení a vysychání v horní části půdy
vlivem zasakující srážkové vody, která se zadržuje na níže ležící nepropustné vrstvě nebo horizontu,
převažuje zde přeměna látek a změna jejich rozmístění na malém prostoru. Pseudogleje se vyskytují
na rovinách, plošinách, mírně skloněných úpatích svahů, v plochých úžlabinách a pokleslinách terénu.

Fluvizem – FL (skupina půd nivních) – fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie
půdního profilu. Vznikaly na plochách pravidelně podléhajících záplavám. Vyznačují se neostře
diferencovaným půdním profilem, pokud do něj nezasahuje glejový proces. Půdní profily nivních půd
jsou obvykle velmi hluboké. Ornice je středně hluboká, šedohnědé barvy, různé textury (podle
substrátu) a většinou porušené drobtovité struktury. Agronomická hodnota spočívá ve skutečnosti, že
mají velmi příznivý vodní režim a jsou vhodnými zemědělskými půdami také pro výskyt zdrojů
závlahové vody ve své blízkosti.

TŘÍDY OCHRANY ZPF
Dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR č.j. OOLP/IO67/96 ze
dne 1.10.1996, platným dnem 1. ledna 1997, byla zemědělská půda rozdělena, podle kvality, do pěti tříd
ochrany. Tyto třídy určují různou míru možnosti vynětí půd ze zemědělského půdního fondu (ZPF).

Posuzovaná přeložka silnice I/57 prochází přes půdy, které náleží do všech pěti tříd ochrany.
Více než 67% ploch záboru ZPF náleží do I. a II. třídy ochrany, tedy do kategorie bonitně
nejhodnotnějších půd. Takto kvalitní zemědělská půda se nachází především v jižní části
zájmového území v prostoru nivy Vsetínské Bečvy.
Charakteristika jednotlivých tříd ochrany zemědělské půdy je následující:
–

–

–
–
–

I. třída – jsou zde zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to
převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
II. třída – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu se jedná o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
III. třída – jsou zde sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je
možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.
IV. třída – sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických
regionů, jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.
V. třída – jsou zde zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména
půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o půdy s nižším stupněm ochrany s
výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
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POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)
Podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., § 3 odst.1a), se jedná o pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly
lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a
pozemky na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů.
Pozemky s lesními porosty jsou v zákoně o lesích rozděleny v § 6 podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to
na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.

Posuzovaný záměr se v malé míře dostává do přímého střetu s pozemky určenými k plnění
funkcí lesa. PUPFL, a to v lokalitě Luhy severně od Jarcové. Lesní porost zde bude zasažen
navrženou přeložkou silnice III. třídy Podlesí – Jarcová a v malé míře také přeložkou
Vsetínské Bečvy. Trvalý zábor PUPFL na této lokalitě bude činit celkem 0,152 ha.
Mimo tyto plochy dojde rovněž k zásahu stromových porostů, které však nejsou evidovány
jako PUPFL.

C.II.4. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
GEOLOGICKÉ POMĚRY
Zájmové území je součástí geologické soustavy Západní Karpaty, resp. Flyšového pásma
Západních Karpat. Do zájmového území zasahují dvě skupiny příkrovů. Jižně od Valašského
Meziříčí se rozkládá vnější magurská skupina příkrovů, od Valašského Meziříčí na sever pak
vnitřní menilito-krosněnská skupina.
V rámci magurské skupiny do území zasahuje račanská jednotka sedimentovaná v období od
spodní křídy po svrchní eocén, v níž se střídají převažující vápnité pískovce s vložkami
jílovců. V rámci vnitřní skupiny příkrovů do území zasahují slezská a podslezská jednotka.
Slezská jednotka je v zájmovém území zastoupena godulským vývojem a od severozápadu
vývojem kelčským. Podslezská jednotka vychází na povrch severozápadně od Valašského
Meziříčí v řečišti Bečvy.
Téměř celé území je však překryto kvartérními uloženinami. V nivách vodotečí se téměř
výhradně jedná o fluviální, případně deluviofluviální jílovité, štěrkovité, písčité až písčitohlinité sedimenty. Deluviální převážně jílovité sedimenty se nachází na okolních svazích a
ohraničují říční nivu.

EROZE
Jižní část posuzovaného území je pokryta především rozsáhlými plochami orné půdy
s minimem nelesní zeleně. Velké plochy orné půdy mohou být ohroženy větrnou erozí.
Plochy orné půdy situované na svazích mohou být navíc ohroženy plošným splachem.

STABILITA ÚZEMÍ, SEISMICITA
Charakter geologického podloží (flyšová souvrství), členitý reliéf a nevhodný způsob využití
území jsou hlavními příčinami četných sesuvů, k nimž dochází v prostoru HostýnskoVsetínské hornatiny.
V samotném zájmovém území se nachází několik sesuvů, a to jak potenciálních, tak
aktivních. Poloha sesuvů je patrná z Grafické přílohy 2.
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Sesuvy evidované Geofondem (čtyřmístný kód) či vymapované během inženýrskogeologického průzkumu (jednomístný kód)(Stavební geologie – GEOTECHNIKA, 2008)
Sesuvy jsou uvedeny postupně ve směru kilometráže posuzované stavby.
Sesuv 7755
– k.ú. Mštěnovice
– aktivní sesuv situovaný v drobných údolích podél bezejmenných vodotečí jihovýchodně od obce
Mštěnovice
Sesuv 7771
– k.ú. Bynina
– potenciální sesuv na západních svazích nad stávající silnicí I/35 v lokalitě Kopečky
Sesuv 2
– k.ú. Krásno nad Bečvou
– dva aktivní sesuvy o délce 15 a 20 m a šíři 15 m za nově vybudovanými halamina úpatí
Byninského vrchu
– jižní sesuv s pohyby z poslední doby s výraznou odlučnou stěnou
Sesuv 7773
– k.ú. Krásno nad Bečvou
– stabilizovaný sesuv v dolní části západního svahu Byninského vrchu
– prostor je dnes součástí areálu hřbitova
Sesuv 3
– k.ú. Křivé
– uklidněný potenciální sesuv o délce 20 m a šířce 9 m nad patou zalesněného svahu nad železniční
tratí č. 280 v blízkosti vodoteči „U Bertíka“
Sesuv 4a
– k.ú. Křivé
– uklidněný potenciální sesuv o délce 30 m a šířce 10 m nad patou zalesněného svahu nad železniční
tratí č. 280 cca 30 m na jih od Sesuvu 3
Sesuv 2111
– k.ú. Křivé
– rozsáhlý potenciální sesuv na strmých západních svazích nad nivou Vsetínské Bečvy při
železniční trati č. 280
Sesuv 6571
– k.ú. Křivé
– drobný aktivní sesuv ve strmém svahu na pravém břehu nad nivou Vsetínské Bečvy nad železniční
tratí č. 280
Sesuv 6570
– k.ú. Křivé
– drobný aktivní sesuv ve strmém svahu na pravém břehu nad nivou Vsetínské Bečvy nad železniční
tratí č. 280
Sesuv 4d
– k.ú. Křivé
– uklidněný sesuv o délce 30 m a šířce 15 m stabilizovaný dvěma vrstvami gabionů v linii paty
svahu nad železniční tratí č. 280
Sesuv 6569
– k.ú. Křivé
– aktivní sesuv ve strmém svahu na pravém břehu nad nivou Vsetínské Bečvy nad železniční tratí č.
280
Sesuv 6a
– k.ú. Křivé
– aktivní sesuv o délce 50 m a šířce 20 m nad železniční tratí č. 280
Sesuv 6b
– k.ú. Křivé
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– aktivní proudový sesuv o délce 120 m a šířce 10 m nad železniční tratí č. 280
– výrazné akumulace, vyvrácené stromy
Sesuv 6c
– k.ú. Křivé
– fosilní sesuv s výrazně bochníkovitým čelem pod chatou jihozápadně od osady Brdky
Sesuv 8
– k.ú. Křivé
– mělké svahové pohyby mezi cestou a tratí v délce 20 m a šířce 30 m s nakloněnými stromy
severně od lokality Za Kopcem
Sesuv 9
– k.ú. Křivé
– uklidněný sesuv o šířce cca 100 m stabilizovaný opěrnou zdí z kamenných kvádrů a sedmi pilíři
v lokalitě Za Kopcem
Sesuv 2113
– k.ú. Křivé, Brňov
– potenciální sesuv na západních svazích nad železniční tratí č. 280 v lokalitě Za Kopcem
Sesuv 6566
– k.ú. Brňov
– stabilizovaný sesuv na západních svazích při železniční tratí č. 280
Sesuv 6565
– k.ú. Brňov
– aktivní sesuv na západních svazích při železniční tratí č. 280

PŘÍRODNÍ ZDROJE
Při levém břehu Vsetínské Bečvy na rozhraní katastrálních území Valašské Meziříčí – Město
a Křívé je vymezeno dosud netěžené nevýhradní ložisko nerostných surovin Valašské
Meziříčí – Jarcová určené k těžbě písků a štěrkopísků.

C.II.5. FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY
BIOGEOGRAFICKÉ ZAČLENĚNÍ
Bohatství a rozmanitost živé přírody od topické až po planetární úroveň vystihují dvě soustavy biogeografických
členění – individuální a typologické.
Cílem individuálních členění je vystihnout rozdíly v biotě, dané geografickou polohou území. Individuální
regionalizací jsou vymezovány neopakovatelné, z určitého hlediska relativně homogenní celky, lišící se do různé
míry složením bioty. Individuální členění vyzdvihuje jedinečné, neopakovatelné vlastnosti daného
území.Individuální jednotky jsou biogeografická provincie, biogeografická podprovincie a biogeografický region
(bioregion).
Cílem typologických členění je vymezit typy, tj. řady územně nesouvislých segmentů krajiny, které se v krajině
opakují, mají podobné ekologické podmínky, kterým odpovídá relativně podobná biota. Typologické členění
vyzdvihuje opakovatelnost v krajině. Typologickou jednotkou je biochora.

Zájmové území se nachází v biogeografické provincii středoevropských listnatých lesů, na
území podprovincie západokarpatské. Dle aktuálního biogeografického členění ČR (Culek a
kol. 1996) na zájmové území zasahují čtyři biogeografické regiony. Od severu do zájmového
území zasahuje Podbeskydský bioregion (3.5). Většina území náleží do od západu
zasahujícího Hranického bioregionu (3.4), z jihovýchodu do území zasahuje Vsetínský
bioregion (3.9) a od jihozápadu se do zájmového území okrajově dostává Hostýnský
bioregion (3.8).
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Potenciální přirozená vegetace níže položené severní části zájmového území náleží ke
3. vegetačnímu stupni, střední a jižní část území pak ke 4. vegetačnímu stupni. V severní části
zájmového území se potenciálně vyskytují především dubohabrové háje (Carici pilosaeCarpinetum), při úpatích nad údolím Bečvy pak na menších plochách acidofilní doubravy
(Genisto germanicae-Quercetum). V Hostýnských a Vsetínských vrších potenciálně dominují
bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum, Festuco-Fagetum, Carici pilosae-Fagetum, příp.
Dentario glutinosae-Fagetum). Při úpatích nad údolím Bečvy se rozkládají porosty
karpatských dubohabřin (Carici pilosae-Carpinetum). Vodní toky jsou doprovázeny porosty
jasanových olšin asociace Carici remotae-Fraxinetum.
Z typologického hlediska je posuzovaný záměr umístěn na území následujících biochor:
3BC Erodované plošiny na vápnitém flyši 3. v.s. – similární
Reliéf je monotónní, převažuje členitá pahorkatina, se zbytky plošin na hřbetech. Svahy jsou často postižené
sesuvy, údolí jsou široká. Geologické podloží budují flyšové sedimenty karpatských příkrovů - jíly, slíny, jílovce
a pískovce překryté svahovinami, místy s příměsí spraší.
V potenciální přirozené vegetaci převažují polonské lipové dubohabřiny (Tilio-Carpinetum), lokálně přecházející
v karpatské ostřicové dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum).
V současném využití krajiny dominují pole, asi třetina rozlohy je pokryta lesy. Lesy jsou převážně v malých a
středních celcích, druhová skladba je částečně pozměněná, zejména u malých lesů a lesních okrajů kde je hojný
smrk, borovice, modřín. Místy zůstaly zachovány travní porosty. Na oblých temenech a mírných svazích
převažuje orná půda, pole jsou středně velká, oddělená komunikacemi, polními cestami, vodními toky a lesními
celky.

3NK Kamenité nivy 3. v.s. – kontrastně-similární
Reliéf má charakter roviny mírně ukloněné ve směru spádu. Niva Bečvy je široká 1 - 3 km (ale pouze polovina
poblíž řeky je kamenitá). Substrát je tvořen holocénními zahliněnými štěrky, které podél toků vystupují na
povrch, dále od toku bývají překryty slabou vrstvou písčitých hlín, v korytě Bečvy místy vystupuje i skalní
podloží.
Potenciální vegetaci na štěrkových náplavech tvoří vrbiny s vrbou trojmužnou (Salicetum triandrae), v mozaice
s porosty pobřežních rákosin svazu Phalaridion, které na zahliněných místech doplňují střemchové jaseniny
(Pruno-Fraxinetum). Vlhké louky náležejí většinou do svazu Calthion.
V současném využití jednoznačně dominují pole, lesy a travní porosty se vyskytují přibližně stejnou měrou. Lesy
jsou soustředěny především na nejkamenitější půdy podél toků. Travní porosty jsou tvořeny menšími segmenty
vázanými na okraje lesů. Vodní plochy jsou většinou tvořeny vlastními řekami a ojedinělými malými rybníky či
nádržkami. Řeky nemeandrují, většinou nemívají mrtvá ramena, zato jsou kamenité a mají či spíše mívaly široké
ploché koryto. Pole jsou soustředěna do méně kamenitých částí, jsou převážně velká a oddělená příkopy, lesy a
komunikacemi.

4SK Svahy na pískovcovém flyši 4. v.s. – kontrastně-similární
Reliéf je značně členitý. Příkré svahy jsou členěny řadou hlubokých zářezů pramenných úseků vodních toků.
Malá údolí oddělují svahové hřbety spadající příkře do údolí. V horních částech svahů je řada pramenišť.
Geologické podloží Karpat budují silně zvrásněné flyšové horniny.
Potenciální přirozenou vegetaci tvoří především květnaté kyčelnicové bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum),
které na okyselených mírných svazích a kyselých pískovcích přecházejí v bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). K
úpatím, zvláště v jižněji položených regionech, naopak přecházejí v ostřicové bučiny (asociace Carici pilosaeFagetum). Pro Hostýnský bioregion jsou typické středně bohaté kostřavové bučiny (Festuco-Fagetum). Na
prudkých sklonech, zejména severního kvadrantu, najdeme suťové lesy, zpravidla měsíčnicové javořiny
(Lunario-Aceretum). Lesní prameniště hostí porosty blízké asociaci Carici remotae-Fraxinetum. Na odlesněných
stanovištích zpravidla bývaly přepásané louky svazu Cynosurion, často s roztroušenými prameništi, v nivách
potoků vlhké louky svazu Calthion.
V současném využití krajiny jednoznačně dominují lesy v podobě rozsáhlých komplexů, jež pokrývají asi 72%
rozlohy biochory. Četnější jsou rovněž travní porosty. Značnou plochu zaujímají kulturní smrčiny, místy i
bučiny. V lesních porostech je přimíšena jedle, javor klen, jasan a introdukovaný modřín. Do lesních komplexů
jsou vklíněny enklávy luk a pastvin s hojným výskytem rozptýlené dřevinné zeleně. Vodní plochy jsou
zastoupeny především horskými potoky.
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4VK Vrchoviny na flyšových pískovcích 4. v.s. – kontrastně-similární

Převažují protáhlé hřbety s úzkými temeny. Svahy jsou příkré, rozčleněné řadou užších a zahloubených údolí s
bohatou sítí vodních toků. Na svazích jsou místy sesuvy. Geologické podloží budují převážně flyšové sedimenty
račanské jednotky.
V potenciální přirozené vegetaci dominují kyselejší typy bučin zastoupené převážně kostřavovými bučinami
(Festuco-Fagetum). Kromě ostřicových bučin se vyvinuly i květnaté kyčelnicové (Dentario enneaphylliFagetum, v 3.5 také Dentario glandulosae-Fagetum). Součástí přirozených lesů byla i jedle. Objevují se zde
segmenty acidofilních trávníků příslušející do svazu Violion caninae. Podél potoků se místy vyvinuly vrbové
křoviny svazu Salicion triandrae.
V současnosti v území výrazně převažují lesní porosty. Značnou plochu zaujímají kulturní smrčiny a bučiny. V
lesích bývá přimísen javor klen, jasan a dub a jedle. Na kamenitých málo přístupných stráních a skalnatých
hřbetech jsou zbytky bučin, na jižních svazích pak dubových bučin. Vysoko do svahů a na hřbety vystupují do
lesních komplexů enklávy luk a pastvin s vysokým podílem rozptýlené a liniové dřevinné zeleně.
Vodní plochy jsou zastoupeny především málo vodnými pramennými úseky potoků a většími potoky v
průlomových údolích. Pole jsou malá, ohraničená liniemi polních cest, vodními toky a lesními okraji. Louky a
pastviny na svazích a hřbetech vznikly především v místech s rozptýleným valašským osídlením.

FLÓRA A FAUNA
Celé zájmové území (a především urbanizovaný prostor města Valašské Meziříčí) lze označit
za antropogenně ovlivněné, v celém zájmovém území nelze praktiky nalézt žádnou lokalitu
původní přirozené vegetace. Ekologicky hodnotnější lokality (a biotopy zvláště chráněných
druhů) jsou vázány především na vodní toky Bečva, resp. Vsetínská Bečva, případně na lesní
porosty či křovinaté stráně na strmých svazích nad říční nivou (stráň a lesní porost Junákov).
Výskyt níže uvedených zvláště chráněných druhů vychází z dřívějších průzkumů
zpracovaných v rámci Procesu EIA dle zákona 244/1992 Sb., ze sdělení Oddělení ochrany
přírody OŽPZ Zlínského kraje (PaedDr. Jan Pavelka), z údajů uvedených v publikaci Příroda
Valašska (ČSOP, 2001) a z terénních šetření.
Řeka Bečva, resp. Vsetínská Bečva jsou poměrně bohaté na výskyt ryb, pro něž jsou
nejpříznivější peřejnaté úseky toků. Na Vsetínské Bečvě se takovýto úsek nachází na k.ú,
Jarcová u železničního přejezdu. Ze zvláště chráněných druhů byly v řece Bečvě, resp.
Vsetínské Bečvě zaznamenány tyto13:
–
–
–
–
–
–

hrouzek Kesslerův (KO, několikrát uloven, výskyt v Bečvě pod Valašským Meziříčím)
ouklejka pruhovaná (SO, vyskytuje se v celém úseku Vsetínské Bečvy od soutoku s Rožnovskou
Bečvou po Mikulůvku, výskyt ověřen při ichtyologických průzkumech v letech 1993 a 1999)
vranka obecná (O)
sekavčík horský (KO, několikrát uloven)
střevle potoční (O)
jelec jesen (O) – občasný výskyt

Pro ptáky představuje údolí Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy, významný tažný koridor. Přímo na
řeku a její blízké okolí je vázána řada druhů, ze zvláště chráněných druhů se jedná o tyto:
–
–
–
–
–
–

bramborníček černohlavý (O, nepravidelný výskyt v prostoru kolem Křivského potoka)
křepelka polní (SO, výskyt v polích v prostoru kolem Křivského potoka)
ledňáček říční (SO, hnízdiště podél celé řeky, především na Vsetínské Bečvě mezi Mikulůvkou a
Bystřičkou, střídavě levý nebo pravý břeh, téměř každoročně)
lejsek šedý (O, pravidelný hnízdní výskyt v lesích na pravém břehu Bečvy u loděnice ve
Valašském Meziříčí, hojný v parcích ve Valašském Meziříčí)
ťuhýk obecný (O, pravidelný výskyt v okolí železnice u úpravny vody ve Valašském Meziříčí,
křovinaté stráně u Poličné)
žluva hajní (SO, pravidelný hnízdní výskyt v lesích na pravém břehu Bečvy u loděnice ve
Valašském Meziříčí)

13

Kategorie zvláště chráněných druhů dle vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,: O – ohrožený, SO – silně
ohrožený, KO – kriticky ohrožený
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–
–
–

kormorán velký (O, poprvé zachyceno hejno o cca 300 jedincích v zimě 1998/99 na Bečvě mezi
Vaašským Meziříčím a Choryní)
labuť velká (O, pravidelný výskyt v zimě při zámrzu Bečvy)
dále byly zachyceny následující druhy: čáp bílý (O, hnízdí podél Vsetínské Bečvy), čáp černý
(SO, potravní teritorium), chřástal vodní (SO, v tahu), kavka obecná (SO, na polích), moudivláček
lužní (O), pisík obecný (SO, potravní teritorium v době tahu, pravidelné hnízdění pod Valašským
Meziříčím), potápka malá (O, nejčastěji v zimě při Vsetínské Bečvě), slavík tmavý (SO, v tahu
podél Bečvy), vodouš rudonohý (KO), ostralka štíhlá (KO, občasný výskyt na Bečvě ve
Valašském Meziříčí), včelojed lesní (SO, tah podél Vsetínské Bečvy), pěnice vlašská (SO, četněji
hnízdí v křovinatých stáních okolo Poličné)

Z dalších skupin živočichů je předpoklad výskytu následujících zvláště chráněných druhů:
–
–
–
–

raci – v roce 1996 na k.ú. Jarcová do Vsetínské Bečvy u železničního přejezdu vysazen rak říční
(KO)
obojživelníci – kuňka ohnivá (SO), ropucha obecná (O), užovka obojková (O), rosnička zelená
(SO), skokan zelený (SO), ropucha zelená (SO)
plazi – užovka obojková (O, okolí Bečvy u Valašského Meziříčí), ještěrka obecná (SO), slepýš
křehký (SO)
vydra říční (SO), ojediněle netopýr velký (KO)

EKOSYSTÉMY
Zájmové území jako celek představuje poměrně silně antropogenně ovlivněné území, v němž
se střetává urbanizovaný prostor města Valašské Meziříčí v severní a střední části zájmového
území s předměstskou, resp. venkovskou, krajinou do zájmového území zasahující z jihu. Na
západním okraji města Valašské Meziříčí, kudy prochází řešený záměr, dominují průmyslové
areály (především areál podniku Deza, a.s.). V těchto prostorech jednoznačně dominují
zpevněné plochy s minimem zeleně. Mezi průmyslové závody je vklíněna obytná zástavba
(ul. Na Příkopě a Hranická). Zde je podíl zeleně poměrně vyšší, jedná se však o zahrady
v okolí domů s hojným výskytem ruderálních druhů.
Na ploše cca 3,5 ha se v rámci zástavby města Valašské Meziříčí u soutoku Vsetínské a
Rožnovské Bečvy nachází park Abácie představující druhou největší souvislou plochu
městské zeleně ve Valašském Meziříčí.
Jako prostor vyšší ekologické stability i hodnoty lze v rámci města, ale i v rámci zájmového
území jako celku, označit řeku Bečvu, resp. Vsetínskou Bečvu, s jejími břehovými porosty.
Tento vodní tok byl v minulosti regulován a vzhledem především k zemědělskému využití
říční nivy jsou břehové porosty vedeny pouze v úzkém pásu podél toku. Na některých místech
se však úzký břehový porost rozšiřuje (okolí loděnic, lokalita Bražiska, okolí úpravny vody)
či se propojuje s ekologicky poměrně hodnotnou křovinnou či lesní vegetací okolních svahů
(křovinatá stráň Junákov, lesní porosty Junákov, U Paléska a západně od osady Brdky).
Mozaiky luk a pastvin se pak nacházejí především ve svazích Hostýnských a Vsetínských
vrchů v jižní části území.
Jako málo ekologicky stabilní lze označit jednolité plochy orné půdy v nivě Vsetínské Bečvy
jižně od Valašského Meziříčí. Krajinná matrice ploch orné půdy je výrazně hrubozrnná,
v podstatě jedinou mimolesní zelení je zde břehový porost Křivského potoka a řídký porost na
násypu železniční trati č. 280.
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C.II.6. KRAJINA
GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY
Zájmové území se nachází na rozhraní dvou geomorfologických oblastí: od severozápadu do
zájmového území zasahuje Západobeskydské podhůří, směrem na jihovýchod pak na ně
navazují Západní Beskydy.
Reliéf zájmového území je poměrně kontrastní – do bezprostředního kontaktu se zde dostává
málo členitý reliéf sníženin podél vodních toků a výrazně utvářený terén okolních pohoří.
V centrální části zájmového území se setkávají tři různě rozsáhlé méně členité jednotky.
Směrem od severu k jihu zájmového území protíná Valašskomeziříčská kotlina. Kotlina
vznikla v důsledku kvartérní eroze a následné sedimentace řeky Bečvy, resp. Vsetínské
Bečvy, která je současně osou kotliny. Od východu se na kotlinu napojuje poměrně široká a
již více členitá Zašovská pahorkatina, jejíž osou je Rožnovská Bečva. Podél řeky Loučky pak
směrem od západu do zájmového území zasahuje Loučská brázda.
Mezi sníženiny se do zájmového území vkliňují výrazněji modelované vyvýšené partie
reliéfu. Od severovýchodu do území zasahuje Helštýnská vrchovina. Tato plochá vrchovina
má převážně erozně denudační povrch se strukturně podmíněnými suky. Prostor mezi
Valašskomeziříčskou kotlinou a Loučskou brázdou zaujímá Provodovický hřbet, ve směru
SV–JZ orientovaný široký plochý hřbet vzniklý rozčleněním pliocenního zarovnaného
povrchu.
Od jihu do zájmového území zasahuje Hostýnsko-vsetínská hornatina. Tato plochá hornatina
s výškovou členitostí 200–400 m je rozdělena hlubokým údolím Vsetínské Bečvy na dvě části
– Hostýnské vrchy na západě a Vsetínské vrchy na východě.
Hostýnské vrchy jsou tvořeny soustavou hřbetů orientovaných převážně ve směru SV–JZ,
charakteristické jsou strmé svahy, podél údolí se zbytky údolních zarovnaných povrchů, četná
je řada forem zvětrávání (izolovaná skaliska, mrazové sruby, puklinové a rozsadlinové
jeskyně, voštiny). Pro Vsetínské vrchy jsou charakteristické silně zvrásněná souvrství, erozně
denudační strukturní povrch s tvrdoši a balvanovými proudy, s četnými rozsáhlými sesuvy,
pseudokrasové jeskyně a řada pískovcových skal.
Přehled geomorfologických jednotek je následující:
Západní Karpaty (provincie)
IX – Vnější Západní Karpaty (subprovincie)
IXD – Západobeskydské podhůří (oblast)
IXD-1 – Podbeskydská pahorkatina (celek)
IXD-1A – Kelčská pahorkatina (podcelek)
IXD-1A-d – Provodovický hřbet (okrsek)
IXD-1A-e – Loučská brázda (okrsek)
IXD-1C – Příborská pahorkatina (podcelek)
IXD-1C-g – Valašskomeziříčská kotlina (okrsek)
IXD-1C-h – Helštýnská vrchovina (okrsek)
IXE – Západní Beskydy (oblast)
IXE-1 – Hostýnsko-vsetínská hornatina (celek)
IXE-1A – Hostýnské vrchy (podcelek)
IXE-1A-b – Hošťálkovská vrchovina (okrsek)
IXE-1B – Vsetínské vrchy (podcelek)
IXE-1B-a – Valašskobystřická vrchovina (okrsek)
IXE-2 – Rožnovská brázda (celek)
(bez podcelku)
IXE-2-b – Zašovská pahorkatina (okrsek)
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RÁZ KRAJINY
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje v § 12 krajinný ráz, kterým je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho estetickou
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Vzhled krajiny a způsob jejího využití se primárně odvíjí od charakteru reliéfu, významná je však také
přítomnost vodních toků. Zájmové území je charakteristické poměrně kontrastním reliéfem, kdy se
mezi okolní poměrně členitý terén Helštýnské vrchoviny na severu, Provodovického hřbetu na západě
a Zašovské pahorkatiny na východě vkliňuje vertikálně nevýrazná Valašskomeziříčská kotlina. Osou
kotliny je v severojižním směru řeka Bečva, resp. Vsetínská Bečva, jež je v tomto prostoru ústředním
fenoménem. V severní a střední části území široký prostor říční nivy se severně od Jarcové náhle
zužuje v místě, kdy řeka od jihu vytéká z Hostýnsko-vsetínské hornatiny.
Zejména z kontrastního charakteru reliéfu vyplývá odlišný způsob využití zájmového území. Zatímco
v nivě řeky Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy, obecně dominuje zástavba či orná půda, pro strmé svahy
nad nivou je typická dominance luk (často s křovinami) a lesních porostů. Právě svahy se zachovalým
systémem luk a s mozaikovitě uspořádanými lukami a nelesní vegetací představují z pohledu rázu
krajiny patrně nejhodnotnější segmenty. Takto uspořádaná je např. křovinatá stráň Junákov či svahy
v okolí Kobylího potoka severně od Jarcové.
Zájmové území je člověkem značně ovlivněné a vzájemně se v něm prolínají prvky přírodních a
kulturně-historických charakteristik. Řešený záměr z velké části prochází při západním okraji města
Valašské Meziříčí, kde jednoznačně dominují znaky kulturních charakteristik, a to jak s pozitivním,
tak zejména negativním projevem. V jižní části zájmového území, byť rovněž silně antropogenně
ovlivněném, již převažují prvky přírodních charakteristik s pozitivním projevem v krajině.
Západní okraj města Valašského Meziříčí byl až do druhé poloviny 19. století neosídlen. Po výstavbě
železnice a vlakového nádraží v Krásně nad Bečvou vznikla přímo v nivě řeky Bečvy zástavba
průmyslových podniků a na ně vázaná zástavba obytných dělnických domů (dnešní zástavba v ulicích
Hranická, Na Příkopě). Průmyslový charakter si tato část Valašského Meziříčí uchovala doposud.
Prostoru dominuje zejména rozlehlý areál podniku DEZA a průmyslové haly přímo či nepřímo vázané
na vlakové nádraží. V těsné blízkosti řeky Bečvy se více uplatňují prvky přírodních charakteristik,
prostor je částečně rekreačně využíván (loděnice, zahrádkářské kolonie).
V prostoru jižně od města Valašské Meziříčí v nivě Vsetínské Bečvy dominují na mírně k západu
ukloněnému terénu jednolité plochy orné půdy s nelesní zelení omezenou na břehové porosty vodních
toků, železniční násyp, případně na zahrádkářskou kolonii. Krajina je pohledově otevřená, od západu a
jihu jasně ohraničená horizonty Hostýnských a Vsetínských vrchů. Pohledovou osou tohoto prostoru
je těleso železnice s doprovodnými sloupy elektrického vedení.
Odlišný charakter získává zájmové území ve své jižní části, kde se niva Vsetínské Bečvy značně
zužuje a údolí se uzavírá. Prostor v rámci říční nivy je pohledově otevřený, částečně omezený
břehovými porosty Vsetínské Bečvy, především pak horizonty okolních kopců. Řeka Vsetínská Bečva
vytváří výraznou pohledovou osu údolím. Charakteristická je přehlednost prostoru a pohledy do
celého údolí z okolních nezalesněných svahů. Jak při pohledech z nivy, tak z okolních svahů, se
negativně uplatňuje průmyslový areál při severním okraji Jarcové.

REKREAČNÍ VYUŽITÍ KRAJINY
Vzhledem k trasování posuzovaného záměru po okraji, resp. v blízkosti, města Valašské
Meziříčí v zájmovém dominuje městský a příměstský charakter rekreace. Rekreace je
soustředěna do klidnějších částí města, tzn. do blízkosti Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy.
Územím je vedena řada cyklostezek a turistických tras. U řeky Bečvy (ulice M. Alše) se
nachází areál loděnice. Na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy je situován městský park
Abácie. Mezi loděnicí a soutokem Bečev a v ulici Za Drahou II se nacházejí zahrádkářské
osady.
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C.II.7. OBYVATELSTVO
Řešený záměr se nachází v severní části Zlínského kraje, při západním okraji města
Valašského Meziříčí. Přeložka silnice I/57 v řešeném úseku prochází po katastrálních
územích obce Lešná (k.ú. Mštěnovice), města Valašské Meziříčí (k.ú. Bynina, Krásno nad
Bečvou, Poličná, Valašské Meziříčí – Město a Křivé) a obce Jarcová (k.ú. Jarcová).
V západní části města Valašské Meziříčí, kudy prochází řešený záměr, jsou situovány
převážně průmyslové areály, nachází se zde mimo jiné rozlehlý areál podniku DEZA.
Nicméně se záměr dostává i do blízkosti obytné zástavby. V úvodním úseku prochází
v blízkosti zástavby jižní části Byniny. V těsné blízkosti obytných domů prochází ve
Valašském Meziříčí v ulicích Na Příkopě a Hranická.
Do blízkosti obytné zástavby se trasa přeložky dostává opět při jižním okraji Valašského
Meziříčí, a to konkrétně do blízkosti zástavby ulic Za Drahou, Za Drahou I a Za Drahou II,
stejně jako ve svém závěrečném úseku, kdy prochází po dně sevřeného údolí Vsetínské
Bečvy. Ve svazích nad nivou se nachází obytná zástavba Jarcové a Brňova (lokalita za
Kopcem).
Lešná
– k.ú. Mštěnovice
– katastrální výměra celkem 2 262 ha, z toho k.ú. Mštěnovice 274 ha
– počet obyvatel obce celkem 1 971
– katastrální výměra ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Lešná – Alfaprojekt
Olomouc, a.s. Ing. arch. Josef Dostál, Olomouc, schválen dne 2.července 1996;
o dosud celkem 3 schválené změny, poslední změna č. 4 schválená dne
21.prosince 2005
–
–

přeložka silnice I/57 na jižní část k.ú. Mštěnovice zasahuje pouze v úvodních cca 500 m
trasování přeložky silnice I/57 je v souladu s ÚPD (stavba vedena jako veřejně prospěšná), odlišný
je však tvar MÚK Bynina

Valašské Meziříčí
– k.ú. Bynina, Krásno nad Bečvou, Poličná, Valašské Meziříčí – Město, Křivé, Brňov
– katastrální výměra celkem je 5 455 ha ( z toho k.ú.: Bynina 373 ha, Krásno nad Bečvou
627 ha, Poličná 1 107 ha, Valašské Meziříčí – Město 475 ha, Křivé a Brňov celkem
1 134 ha)
– počet obyvatel města celkem je 27 290
– ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Valašské Meziříčí – Urbanistické středisko Ostrava,
spol. s r.o., Ing. arch. Josef Starý, Ostrava; schválen dne 24.června 1997;
o dosud celkem 62 schválených změn, dosud poslední změna č. 73 schválená dne
17.prosince 2009
o v současnosti se zpracovává nový územní plán města – Urbanistický ateliér
Zlín s.r.o., Ing. arch. Marta Stupková, Zlín; schváleno zadání dne 25.června 2009
–

–

po katastrálních územích spadající pod toto město prochází prakticky celá stavba –
v km 0,500-1,300 prochází západním okrajem k.ú. Bynina, odsud do cca km 4,100 prochází v k.ú.
Krásno nad Bečvou, v km 2,900-4,700 prochází po hranici k.ú. Poličná, v km 4,300 - 5,900 jde po
západním okraji k.ú. Valašské Meziříčí-Město a od km 5,900 do konce stavby jde po západním
okraji k.ú. Brňov
trasování je v souladu s ÚPD (stavba vedena jako veřejně prospěšná); odlišný je však způsob
napojení severního obchvatu na posuzovanou přeložku v rámci MÚK Bynina; oproti návrhu je
v územním plánu navíc mimoúrovňová křižovatka napojující ulici Hranickou a M. Alše;
MÚK Podlesí navržena jako trubkovitá pouze s napojením Podlesí, Jarcová dle územního plánu na
přeložku silnice I/57 napojena pomocí mimoúrovňové křižovatky v prostoru navržené přeložky
silnice III. třídy Jarcová – Brňov
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Jarcová
– k.ú. Jarcová
– katastrální výměra celkem 525 ha
– počet obyvatel celkem 771
– ÚPD: Územní plán sídelního útvaru Jarcová – Ing. arch. Jaromír Hanzl (Ateliér 22),
Ing. arch. Pavel Procházka, Brno, schválen 1.dubna 1998; dosud 3 schválené změny,
poslední změna č. 3 schválena 24.května 2006
o v současnosti se zpracovává nový územní plán obce – Urbanistický ateliér
Zlín, s.r.o., Ing.arch. Marta Stupková, Zlín; dne 7.března 2008 zahájeno
projednávání zadání
–
–

posuzovaná stavba prochází východním okrajem katastrálního území přibližně v km 6,400 - 8,000
posuzovaný záměr je v souladu s ÚPD (stavba vedena jako veřejně prospěšná), dle územního
plánu je však odlišný způsob napojení přeložky na stávající silniční síť (Jarcová je na přeložku
silnice I/57 napojena pomocí mimoúrovňové křižovatky na jihozápadním okraji obce v prostoru
navržené přeložky silnice III. třídy Jarcová – Brňov, propojení Jarcové s Podlesím v územním
plánu navrženo v nadjezdu u Podlesí v trase stávající silnice I/57)

C.II.8. HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
HMOTNÝ MAJETEK
Průchod řešeného záměru zastavěným územím si vyžádá demolice. Bude nutno demolovat
několik rodinných domků, a to v prostoru MÚK Bynina a jeden dům u stávající silnice I/57
východně od Jarcové).
V průmyslových areálech v západní části Valašského Meziříčí bude potřeba demolovat jednu
či více skladovacích hal, nádrže v areálu masny Krásno a dalších několik budov ve výrobním
areálu jižně od parku Abácie.
Záměr si vyžádá rovněž demolici několika zahrádkářských chat (mimo jiné na pravém břehu
Bečvy pod soutokem).
Demolován bude rovněž most na silnici II/150 z Poličné přes Vsetínskou Bečvu a čerpací
stanice v areálu úpravny vody Valašské Meziříčí.
Řešený záměr bude vyžadovat kácení dřevin, a to především porostů podél Bečvy, resp.
Vsetínské Bečvy.

KULTURNÍ PAMÁTKY
V zájmovém území se nachází několik památkově hodnotných objektů. Na severním okraji
Valašského Meziříčí se v rámci areálu hřbitova nachází hřbitov padlých tureckých a
německých vojáků.
V západní části parku Abácie ve Valašské Meziříčí jsou situována boží muka.
Na k.ú. Poličná při levém břehu Vsetínské Bečvy za mostem směrem od Valašského Meziříčí
při silnici II/150 vpravo se pod památnými lipami nachází Památník padlých vlastenců.
Památník se nachází rovněž u autobusové zastávky na křižovatce ulic Hranické a Na Příkopě.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ
Hlavní negativní vlivy posuzovaného záměru na veřejné zdraví jsou hluk a znečišťování
ovzduší z automobilové dopravy. Tyto charakteristiky jsou podrobněji rozvedeny
v následujících kapitolách D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima a D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci.
Valašské Meziříčí leží na křižovatce dvou regionálně významných komunikací, silnice I/35 a
I/57. Zároveň představuje významné regionální centrum s vazbami na Hranice na Moravě,
Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Všechny tyto faktory zapříčiňují kumulaci dopravního
zatížení v intravilánu města, kdy je nejvíce zatížený především severojižní průtah tvořený
právě silnicemi I/35 a I/57 (ulice Hřbitovní, Masarykova a Vsetínská). Nové uspořádání
silniční sítě předpokládá, že doprava přicházející od severu (od Hranic na Moravě po silnici
I/35 a od Nového Jičína po silnici I/57) bude v převážné části koncentrována na jedinou
komunikaci, přeložku silnice I/35 mezi Palačovem (napojení na R48) a severním okrajem
Valašského Meziříčí (napojení na stávající silnici I/35 v prostoru před Dezou). Zde by mělo
ve výhledu dojít k rozdělení na dva obchvaty – severní (přeložka silnice I/35) ve směru na
Rožnov pod Radhoštěm a západní (přeložka silnice I/57) ve směru na Vsetín. Zároveň oba
obchvaty fungují jako jeden celek pro dopravní vztahy mezi Rožnovem pod Radhoštěm a
Vsetínem.
Z hlediska faktoru pohody, jenž ovlivňuje veřejné zdraví, zasluhují zvláštní pozornost úseky,
v nichž se silnice přibližuje či prochází obytným územím, a pokud je v těchto úsecích vedena
v nevhodných směrových parametrech.
Trasa přeložky silnice I/57 (západní obchvat) je dlouhodobě územně hájena, přesto vykazuje
řadu kolizních, či problematických míst se střetem či přiblížením k obytné zástavbě.
Důvodem jsou především omezené prostorové parametry pro trasování komunikace
posuzovaného typu, limitované jak konfigurací terénu, tak rozmístěním a charakterem obytné
zástavby. Jedná se následující lokality:
1. prostor MÚK Bynina
− hlavní osa přeložky silnice I/57 přechází na mostní estakádě přes ulici U Byniny, kde se
nachází šest rodinných domů, ve výhledovém doplnění silniční sítě (realizace severního
obchvatu) zde ještě přibudou dva mosty na křižovatkových větvích a ve svahu nad domy
budou vedeny v zářezu další křižovatkové větve.
− křižovatková větev Vsetín – Rožnov prochází prostorem mezi hřbitovem a hlavní trasou
přeložky. Nachází se zde dva rodinné domy a dvě budovy s funkcí občanské vybavenosti.
Tyto objekty jsou navrženy k vykoupení a následné demolici.
2. oblast v km cca 2,500 – 2,700
Hlavní trasa přeložky silnice I/57 prochází v bezprostřední blízkosti pěti bytových domů na
ulici Na Příkopě. Přeložka zde přechází z estakády na násyp a je vedena ve výšce cca 7 m.
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3. oblast v km cca 3,600 – 3,900
Hlavní trasa přeložky silnice I/57 prochází prostorem zahrádkářské kolonie, v ploše záboru se
nachází cca 55 zahradních chatek. Zbylý prostor kolonie zůstane uzavřen mezi tělesem
komunikace a průmyslovým areálem.
4. prostor MÚK Poličná
− těleso přeložky zabere část parku Abácie, v prostoru soutoku Vsetínské a Rožnovské
Bečvy
− trasa přeložky silnice I/57 prochází v blízkosti nejbližší zástavby na ulici Nová čtvrť
v Poličné, s mateřskou a základní školou.
5. oblast v km cca 4,800 – 4,900
Hlavní trasa přeložky silnice I/57 prochází prostorem s několika rodinnými domy a chatami
na ulici Za Drahou I a Za Drahou II. Bude nezbytný výkup a demolice několika chat.
6. oblast ukončení záměru
V prostoru napojení do stopy stávající silnice I/57 se nachází několik samostatných rodinných
domů. Jeden dům bude nezbytné demolovat (další demolice v tomto prostoru budou nezbytné
při realizaci navazujícího úseku přeložky silnice I/57 – úsek Jarcová – Bystřička jih).
Odhad významnosti vlivů na obyvatelstvo
Trasa posuzovaného záměru se dostává do několika významných střetů s obytnou zástavbou.
Jedná se jak o přímé střety (přiblížení ke stávající obytné zástavbě, kolize s obytnými,
rekreačními a průmyslovými objekty, zásah parku Abácie), tak o ovlivnění nepřímé (hlukové
zatížení). Vzhledem k charakteru a významu záměru a praktické nemožnosti variantního
řešení je třeba uvedené střety vnímat jako akceptovatelné a bude nezbytné nalézt co
nejefektivnější řešení řešení vedoucí k minimalizaci uvedených střetů.
Doporučení pro další projektovou přípravu
− na základě zpřesněné hlukové studie provést optimalizovaný návrh protihlukových
opatření
− vzhledem k průchodu územím s blízkou obytnou zástavbou zvážit možnost použití
porézního asfaltu, který umožňuje snížení hlukového zatížení (dle TP 219 lze použít
korekci až – 5 dB)
− zvážit možnost realizace tišších mostních závěrů, především před prostorem ulice Na
Příkopě (cca km 2,600)
− vzhledem k možnosti kumulace negativních vlivů z dopravy v souvislosti se severním
obchvatem (přeložka silnice I/35) zvážit změnu využívání, či vykoupení a demolici
rodinných domů na ulici U Byniny, v prostoru MÚK Bynina
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D.I.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
VLIV OVZDUŠÍ
K predikci imisního zatížení okolí jednotlivých posuzovaných variant, tj. imisních koncentrací
hlavních škodlivin emitovaných silničním provozem, byl použit modelový výpočet dle metodiky
SYMOS’97. Základní vyhodnocení imisního zatížení škodlivinami emitovanými silničními
motorovými vozidly vychází z porovnání vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek
v referenčních bodech s povolenými imisními limity stanovenými přílohou č. 1 Nařízení vlády
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocení kvality ovzduší.
Hodnoty platných imisních limitů pro hlavní znečišťující látky exhalovaných silniční dopravou
stanovené pro ochranu zdraví lidí jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka D.1: Hodnoty imisních limitů hlavní škodliviny emitované silničními motorovými
vozidly stanovených pro ochranu zdraví lidí (dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č.597/2006 Sb.)
škodliviny
imisní limity

[µg.m-3/doba průměrování]

CO

NOx

10 000/8h

30*)/r

NO2
40/r

PM10
40/r

200/1h

50/24h

C6H6

C20H12

5/r

0,001/r

*)

Imisní limit stanovený pouze pro ochranu ekosystémů
Doby průměrování: r
aritmetický průměr za kalendářní rok
24h
aritmetický průměr za 24 hodin
8h
maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
1h
aritmetický průměr za 1 hodinu
Výpočet imisních příspěvků byl proveden na souboru celkem 4 857 referenčních bodů uspořádaných
do pravidelné čtvercové sítě 100×100 m. Kompletní výpočet imisních koncentrací na všech
referenčních bodech byl proveden pro všechny hlavní škodliviny.
Meteorologické údaje vstupují do modelového výpočtu prostřednictvím osmiramenné větrné růžice
konstruované jako percentuální podíl směrů větru v členění na 3 třídy rychlosti a 5 tříd stability.
Odborný odhad větrné růžice reprezentativní pro zájmové území provedl ČHMÚ Praha.
Na základě výpočtů byly pro oxid dusičitý (NO2) a pevné částice (PM10) interpolovány izolinie
průměrných ročních a maximálních hodinových imisních příspěvků NO2 a průměrných ročních a
denních imisních příspěvků částic PM10. Konstrukce izolinií provedena metodou Kriging (součást
software Surfer 8). Průběh izočar je znázorněn v Grafických přílohách I_1 a I_2. Tvar a průběh
izolinií pro ostatní hlavní škodliviny je v příslušném poměru obdobný.

Přehled průměrných a absolutně maximálních imisních příspěvků hlavních škodlivin, vč.
jejich porovnání ve vztahu imisním limitům, je uveden v následující tabulce.
Tabulka D.2: Průměrné a absolutně maximální imisní příspěvky jednotlivých škodlivin [µg.m-3]
imisní příspěvek
doba
škodlivina
průměrný
maximální
průměrování
-3
-3
oxid uhelnatý CO
oxidy dusíku NOx
oxid dusičitý NO2
prach PM10
benzen C6H6
benzo(a)pyren C20H12
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8h
r
1h
r
24 h
r

[µg.m ]

% imis. limitu

[µg.m ]

% imis. limitu

12,51
2,23
0,42
5,04
0,06
0,77
1,2⋅10-2
1,0⋅10-6

0,1
7,4
1,0
2,5
0,2
1,5
0,2
<0,1

74,40
20,94
2,78
28,25
0,58
6,36
8,5⋅10-2
9,0⋅10-6

0,7
69,8
6,9
14,1
1,5
12,7
1,7
<0,1
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Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, imisní příspěvky (průměrné i maximální) dosahují u všech
škodlivin vyjma ročního průměru NOx nejvýše jednotek procent stanoveného imisního limitu. Ve
Valašském Meziříčí dochází již v současnosti k překračování denních imisních limitů pro PM10,
přičemž doprava se na emisích této škodliviny podílí přibližně z poloviny. Průměrné navýšení emisí o
0,2% imisního limitu v případě realizace záměru proto nelze považovat za významné.
Stejně tak v případě benzo(a)pyrenu dochází v intravilánu města Valašské Meziříčí již v současnosti
k překračování ročního imisního limitu. Silniční doprava se na imisním znečištění touto škodlivinou
podílí pouze částečně, vzhledem k nízkému imisnímu příspěvku řešeného záměru proto nelze očekávat
výrazný negativní dopad na imisní znečištění benzo(a)pyrenem.
Ve Valašském Meziříčí již v současnosti dochází k překračování stanoveného imisního limitu rovněž
v případě NOx, přičemž doprava se na emisích této škodliviny podílí z asi jedné třetiny. Průměrný
imisní příspěvek se pohybuje pouze v úrovni jednotek procent imisního limitu. Při navýšení
koncentrací o průměrný imisní příspěvek proto lze zhoršení imisní situace této škodliviny v zájmovém
území považovat za minimální.
Výraznější zhoršení imisní situace by nastalo v případě navýšení o maximální příspěvek ke
koncentracím NOx dosahující k úrovni 70% imisního limitu stanoveného pro ochranu ekosystémů.
Toto navýšení se však předpokládá pouze lokálního rozsahu.

VLIV NA KLIMA
Při hodnocení možných vlivů záměru na klimatické poměry je nutno uvažovat klima v jednotlivých
prostorových měřítcích, tj. v měřítku makroklimatu, mezoklimatu, místního klimatu a mikroklimatu.
Lze konstatovat, že makro- ani mezoklimatické poměry v území nebudou výstavbou přeložky silnice
I/57 ovlivněny. Lze však uvažovat o ovlivnění klimatických poměrů v okolí záměru v rámci topo- a
mikroměřítka.
Těleso přeložky je vedeno převážně na násypu o výšce maximálně 12 m v severojižním směru,
prakticky v ose údolí, tj. v ose převládajícího proudění. Těleso tak nebude vytvářet bariéru podélnému
proudění údolím, avšak násyp tělesa může ovlivnit příčnou cirkulaci.
Ke zhoršení cirkulace a tím provětrávání může dojít v prostorech, kde násyp hlavní trasy spolu
s násypy přeložek vytváří uzavřený prostor. K této situaci dochází na dvou místech – severovýchodně
od Jarcové a západně od Podlesí. V obou případech vytváří bariéru až 7 m vysoký násyp hlavní trasy a
až 11 m vysoký násyp přeložky silnice III. třídy Podlesí – Jarcová.
V rámci mikroměřítka lze uvažovat o ovlivnění v souvislosti se změnami charakteru aktivního
povrchu a s možným vlivem zástinu násypy tělesa komunikace. Změna charakteru aktivního povrchu a
tím také mikroklimatu bude nejvýraznější tam, kde stavba prochází stromovými porosty, naopak
minimální v úsecích, kde již v současnosti dominují zpevněné plochy. Vliv zástinu násypy tělesa je
eliminován především severojižním vedením přeložky.
Odhad významnosti vlivů na ovzduší a klima
Realizací posuzovaného záměru dojde k přerozdělení dopravního proudu procházejícího přes
Valašské Meziříčí, významný nárůst dopravy v souvislosti s novým silničním úsekem se
nepředpokládá. Lze proto konstatovat, že dojde k přerozdělení zdrojů emitovaných látek do
ovzduší, nikoliv k jejich celkovému nárůstu.
Doporučení pro další projektovou přípravu
− v dalším stupni projektové přípravy zpracovat podrobnou rozptylovou studii rozvádějící
provedené výpočty a ověřující správnost výše uvedeného konstatování.
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D.I.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
ZPŮSOB VÝPOČTU HLUKOVÉHO ZATÍŽENÍ A POUŽITÉ LIMITY
Pro modelování výhledové hlukové zátěže z dopravy na posuzované přeložce i na stávajících
komunikacích byl použit program SoundPLAN, verze 7.0. Z výhledových intenzit dopravy bylo
výpočtem stanoveno plošné hlukové zatížení území ve výšce 2 m nad terénem (viz Grafické přílohy
H_1 a H_2). Použité intenzity dopravy odpovídají nejvyššímu možnému predikovanému zatížení nové
komunikace, tzn. s realizací severního i západního obchvatu, pro rok 2040 – viz Příloha 2.
Pro přiblížení hlukových poměrů v chráněných venkovních prostorech byl použit soubor kontrolních
imisních hlukových bodů. U nich byla vypočtena hluková zátěž ve třech výškách nad terénem
odpovídajících přibližně třem nadzemním podlažím budov (1.NP: 2,8 m, 2.NP: 5,6 m a 3.NP: 8,4 m).
Rozmístění kontrolních imisních bodů (viz Grafické přílohy H_1 a H_2) bylo zvoleno především
s ohledem na oblasti určené územním plánem pro bydlení, rekreaci a sport. Kontrolní imisní hlukové
body jsou rozmístěny jednak podél stávajících komunikací (označeny K1 – K18), jednak podél trasy
posuzované přeložky (označených N1 – N18). Vypočtené hladiny hluku v kontrolních bodech jsou
uvedeny v Tabulce D.3.
Hlukové posouzení bylo provedeno ve vztahu k následujícím hygienickým limitům hluku
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (viz nařízení vlády č.
148/2006 Sb.):
V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující (týká se okolí posuzovaného
záměru), umožňuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb. použít následující limity:
denní doba LAeq = 60 dB(A)
noční doba LAeq = 50 dB(A)
Pro starou hlukovou zátěž (týká se pouze stávajících komunikací), jsou pak limity následující:
denní doba LAeq = 70 dB(A)
noční doba LAeq = 60 dB(A)

VÝSLEDKY VÝPOČTŮ
Výhledové hlukového zatížení území v denní a noční době (bez předběžného návrhu
protihlukových stěn) je znázorněno v Grafických přílohách H_1 – H_2. Vypočtené hodnoty
hluku v kontrolních hlukových bodech podél posuzované přeložky i podél stávajících
komunikací jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka D.3: Hluková zátěž dB(A) v kontrolních imisních bodech [dB]
kontrolní
imisní
bod
1.NP
Stávající silniční síť
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
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62,1
61,2
58,3
72,4
67,5
65,7
62,7
72,3
68,2
64,0
73,2
71,5
73,2
74,4
69,6

hluková zátěž – dB(A)
denní doba
2.NP

3.NP

1.NP

noční doba
2.NP

3.NP

62,9
61,8
59,0
72,4
68,3
66,9
64,3
71,6
68,3
65,3
72,5
71,3
72,6
74,0
69,9

63,8
62,5
59,5
72,1
68,5
68,2
64,9
70,8
68,2
65,7
71,6
70,8
71,8
73,4
69,8

52,8
51,9
48,8
63,1
58,2
56,4
53,3
63,0
58,9
54,7
63,9
62,1
63,8
65,1
60,2

53,5
52,4
49,5
63,1
58,9
57,6
54,9
62,3
59,0
56,0
63,2
61,9
63,2
64,7
60,5

54,5
53,1
50,0
62,8
59,2
58,8
55,6
61,4
58,9
56,4
62,2
61,5
62,4
64,1
60,5
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K16
K17
K18

73,0
73,7
64,9

73,0
73,7
64,5

72,9
73,4
64,2

63,7
64,4
55,5

63,7
64,3
55,1

63,5
64,1
54,8

73,5
74,1
66,5
61,2
78,6
68,9
75,9
70,7
70,7
62,9
64,6
73,7
75,7
60,6
60,9
61,7
74,3
67,5

73,9
74,3
67,2
61,6
78,6
69,8
76,3
71,6
72,1
63,0
64,8
73,9
75,9
61,2
61,8
63,5
74,5
68,5

63,1
64,4
56,7
49,7
69,0
58,8
65,5
60,4
60,5
53,2
55,0
64,0
65,3
50,5
50,5
51,7
64,2
57,4

64,2
64,8
57,1
51,9
69,3
59,6
66,5
61,4
61,4
53,6
55,2
64,4
66,3
51,2
51,6
52,3
64,9
58,2

64,6
65,0
57,9
52,3
69,3
60,4
66,9
62,3
62,7
53,7
55,4
64,6
66,6
51,9
52,5
54,2
65,1
59,2

Přeložka silnice I/57
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18

72,4
73,7
66,0
59,1
78,3
68,2
74,8
69,8
69,8
62,6
64,3
73,3
74,7
59,9
59,8
61,0
73,5
66,7

Poznámka: Tučně jsou zaznačeny hodnoty přesahující hygienický limit 50/60 dB v případě posuzovaného
záměru, resp. hodnoty přesahující hygienický limit v korekci na tzv. starou hlukovou zátěž 60/70 dB v případě
stávajících komunikací.

Realizací posuzovaného záměru dojde v zájmovém území k přerozdělení dopravy a tím také
hlukového zatížení. V okolí stávajících komunikací dojde k poklesu intenzit dopravy a tím
také emisí hluku, i přesto budou na některých místech nadále přesahovány hygienické limity
s korekcí na starou hlukovou zátěž.
Naopak k nárůstu hlukového zatížení dojde v okolí posuzované přeložky. Jak dokládá
Tabulka D.3, v žádném ze zvolených kontrolních bodů umístěných v okolí přeložky nebudou
bez protihlukových opatření dodrženy hygienické limity.
V rámci zpracované technické studie byl proveden předběžný návrh protihlukových stěn
s orientačním prověřením jejich účinnosti. Protihlukové stěny byly navrženy v rozsahu
uvedeném v následující tabulce.
Tabulka D.4: Rozsah protihlukových stěn dle technické studie (HBH Projekt, 2009)
km
strana
délka [m]
výška [m]
1,000 – 1,530
1,130 – 1,530
2,100 – 3,300
3,200 – 3,980
3,960 – 4,470
4,300 – 4,530
4,460 – 4,990
4,520 – 4,990
6,250 – 6,500
6,600 – 7,990
7,200 – 7,990
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vpravo
vlevo
vlevo
vpravo
vpravo
vlevo
vpravo
vlevo
vlevo
vpravo
vlevo

530
400
1200
780
510
230
530
470
250
1390
790
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Odhad významnosti vlivů na hlukovou situaci
Přerozdělením dopravy dojde k významnému snížení hlukového zatížení v intravilánu
Valašského Meziříčí, přesto však budou na některých místech podél stávajícího průtahu stále
překračovány limity pro starou hlukovou zátěž. Nová trasa se na řadě míst přibližuje obytné
zástavbě a bude proto nezbytné navrhnout dostatečně účinná protihluková opatření.
Doporučení pro další projektovou přípravu
− v dalším stupni projektové přípravy zpracovat podrobnou hlukovou studii a provést
optimalizovaný návrh protihlukových opatření
− pro ověření účinnosti realizovaných protihlukových opatření lze doporučit měření hluku
před výstavbou obchvatu (v roce před zahájením zemních prací) a po zprovoznění
obchvatu
− vzhledem k průchodu územím s blízkou obytnou zástavbou zvážit možnost použití
porézního asfaltu, který umožňuje snížení hlukového zatížení (dle TP 219 lze použít
korekci až – 5 dB)
− zvážit možnost realizace tišších mostních závěrů, především před prostorem ulice Na
Příkopě (cca km 2,600)

HBH Projekt spol. s r. o.
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D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
VLIV NA CHARAKTER ODVODNĚNÍ OBLASTI
Povrchové vody – vodní toky
Přehled křížených, nebo dotčených vodních toků uvádí následující tabulka:
Tabulka D.5: Přehled křížení posuzovaného záměru s vodními toky
km
vodní tok
střet / řešení
přeložka silnice I/57
1,330

Černý potok
bezejmenný levostranný přítok
1,850
Černého potoka
2,850 – 4,100 Bečva
4,100 – 4,600 Vsetínská Bečva
4,100

Rožnovská Bečva

5,480
Křivský potok
6,400 – 6,900 Vsetínská Bečva
6,500
vodoteč „U Bertíka“
bezejmenný vodní tok
7,440
v lokalitě Za Kopcem
přítok bezejmenného vodního
7,550
toku v lokalitě Za Kopcem
7,750 – 8,000 Vsetínská Bečva

křížení / mostní estakáda (délka přemostění 378 m)
křížení / mostní estakáda (délka přemostění 783 m)
souběh s tělesem záměru
souběh s tělesem záměru
křížení s hlavní trasou a křižovatkovými větvemi /
4 mostní objekty (délka přemostění 118 m)
křížení / mostní objekt (délka přemostění 9,1 m)
těleso záměru vedeno korytem / přeložka koryta
křížení / bez navrženého mostního objektu
křížení / bez navrženého mostního objektu
křížení / bez navrženého mostního objektu
souběh s tělesem záměru

přeložka silnice III. třídy u Mštěnovic a větev Vsetín – Lešná MÚK Bynina
0,300 – 0,400

bezejmenný levostranný přítok vedení přeložky v trase vodoteče / nutnost přeložky
Jasenického potoka
vodního toku (tok je zatrubněn)

přeložka silnice II/150
0,740

Vsetínská Bečva

křížení / mostní objekt (délka přemostění 51,4 m)

přeložka silnice III. třídy Podlesí – Jarcová
0,220
1,000

Křivský potok
Vsetínská Bečva

křížení / mostní objekt (délka přemostění 9,1 m)
křížení / mostní objekt (délka přemostění 61,4 m)

přeložka silnice III. třídy Jarcová – Brňov
0,300 – 0,630

bezejmenný vodní tok
v lokalitě Za Kopcem

vícenásobné křížení / bez navrženého řešení

Navržená křížení jsou dostatečně kapacitní pro převedení běžných průtoků, tak i pro
povodňové průtoky Q100.
V technické studii nebyl řešen střet s několika drobnými bezejmennými vodními toky. Tyto
střety bude nezbytné dořešit v dalším stupni projektové dokumentace (propustek, úprava
koryta)
V km 6,400 – 6,900 je vzhledem k omezeným prostorovým parametrům navrženo přeložení
koryta Vsetínské Bečvy v délce cca 750 m.
Povrchové vody – vodní plochy
Řešená stavba se nedostává do přímého střetu ani do blízkosti žádné vodní plochy.
Povrchové vody – záplavové území
Posuzovaný záměr prochází záplavovým území vymezeným pro Q100, a to cca v km 2,500 –
4,700 a 6,200 – 8,000.
Podrobné posouzení vlivu stavby na odtokové poměry bylo provedeno v rámci Studie
odtokových poměrů na řece Bečvě – Přeložka I/57 Valašské Meziříčí obchvat, Jarcová –
HBH Projekt spol. s r. o.
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Bystřička (Povodí Moravy, duben 2009). Tato studie byla jedním z důležitých podkladů pro
zpracování technické studie posuzovaného záměru.
Na základě výše uvedené studie odtokových poměrů je možné konstatovat, že realizací
posuzovaného záměru dojde k navýšení úrovně hladiny Q100, a to nejvýše o 50 cm.
K eliminaci negativních vlivů zvýšení úrovně hladiny Q100 ve spolupráci s Povodím
Moravy, s.p. jakožto správcem toku navržena následující protipovodňová opatření:
–
–
–
–
–
–

úsek Rožnovské Bečvy od železničního mostu na trati č. 280 po soutok se Vsetínskou Bečvou –
po pravém břehu toku navržena ochranná hráz nebo zeď, po levém břehu navržena zeď v odsunuté
poloze mezi parkem Abácie a stávající silnicí II/150
úsek Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy od soutoku s Loučkou až k železničnímu mostu na trati
směrem na Bystřici pod Hostýnem – navázání na plánovaná protipovodňová opatření v okolí
Loučky a Poličné
úsek Vsetínské Bečvy vpravo pod železničním mostem na trati směrem na Bystřici pod Hostýnem
– navržena protipovodňová hráz na ochranu průmyslového areálu
úsek Vsetínské Bečvy vlevo nad železničním mostem na trati směrem na Bystřici pod Hostýnem –
k ochraně stávající obytné zástavby navržena ochranná zemní hráz či betonová zeď zavázaná do
železničního tělesa a do místní komunikace
úsek Vsetínské Bečvy na levém břehu u Jarcové – průmyslový areál nutno ochránit zemní hrázi či
betonovou zdí, místo hráze možno využít přeložku III. třídy Podlesí – Jarcová
úsek na levém břehu Vsetínské Bečvy v lokalitě Podskalí (Jarcová) – doporučeno ochránit celou
zástavbu v lokalitě

Podzemní vody
Asfaltový povrch posuzované komunikace zabrání vsaku dešťové vody do půdy. Celková
plocha vozovky, včetně plochy MÚK a přeložek, je přibližně 0,22 km2.
Při průměrném specifickém odtoku 9 l.s-1 z 1 km2 bude teoretický úbytek podzemních vod
činit cca 1,98 l.s-1.
Skutečný úbytek bude nižší, protože voda z komunikace bude svedena do recipientů a
vodních toků a také v příkopech se bude vsakovat. Plocha navrhované komunikace bude
zanedbatelná, vzhledem k celkovým plochám povodí, jimiž komunikace prochází. Nelze tedy
předpokládat významnější zásah do vodního režimu krajiny, ale je třeba počítat s částečným
přerozdělením odtoku a vsaku srážkových vod.

VLIV NA JAKOST VOD
Voda, odtékající z povrchu vozovky, bude obsahovat řadu kontaminantů, které budou mít vliv na
jakost povrchových vod.
Může se jednat zejména o tyto znečišťující příměsi:
–
–
–

toxické stopové prvky
ropné látky (nepolární extrahovatelné látky – NEL)
zbytky posypových materiálů ze zimní údržby vozovky

Hlavními stopovými toxickými prvky, jejichž zdrojem je silniční doprava, jsou především olovo,
kadmium, nikl, chrom a měď. Největší část tohoto druhu znečištění připadá na vrub olovu, jehož
výskyt se však snižuje s rostoucím podílem spotřeby bezolovnatých benzínů.
Nepolární extrahovatelné látky se do splachových vod dostávají prostřednictvím jejich úkapů
(zejména mazacích olejů) na povrch vozovky. Toxicita těchto látek je nízká, jejich přítomnost ve vodě
však značně zhoršuje její organoleptické vlastnosti.
Lze konstatovat, že přípustné hodnoty znečistění povrchových vod definované nařízením vlády
č.61/2003 Sb. nebudou s velkou mírou pravděpodobnosti překročeny. Jedná se o hodnotu 0,1 mg/l pro
ropné látky (NEL) a 250 mg/l pro chloridy (Cl-). Obojí hodnoty jsou udávány pro tzv. povrchové
vody.
Problematika ovlivnění jakosti vod bude podrobněji zpracována v rámci Dokumentace EIA.
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Povrchové vody
V rámci posuzovaného technického řešení je navrženo odvodnění stavby ve formě středové
kanalizace. Takto odvodněna bude celá hlavní trasa přeložky včetně větví mimoúrovňových
křižovatek. Vzhledem k vedení uvnitř pásma ochrany I. a II.a stupně úpravny vody Valašské
Meziříčí bude odkanalizována rovněž přeložka silnice III. třídy Podlesí – Jarcová v úseku
0,800 – 1,400 a přeložka silnice III. třídy Jarcová – Brňov v km 0,000 – 0,500.
Vody odvedené ze zpevněných ploch komunikace budou odvedeny do konečných recipientů,
kterými jsou: bezejmenný levostranný přítok Jasenického potoka, Černý potok, Bečva,
Rožnovská Bečva, Vsetínská Bečva a Křivský potok. U všech vyústění do vodních toků jsou
z důvodu eliminace znečištění vod navrženy odlučovače ropných látek. U vyústění do málo
vodných vodotečí (bezejmenný levostranný přítok Jasenického potoka a Křivský potok) jsou
navrženy otevřené retenční nádrže s regulovaným odtokem.
Podzemní vody
Řešený úsek přeložky silnice I/57 prochází z hlediska ochrany podzemních vod citlivým
územím. Trasa přeložky je od km 4,270 (křížení se stávající silnicí II/150) až do konce vedena
územím CHOPAV Vsetínské vrchy. Od km 5,350 pak posuzovaný záměr postupně prochází
jednotlivými ochrannými pásmy úpravny vody Valašské Meziříčí, a to včetně I. pásma
ochrany vodního zdroje (viz níže). Vzhledem k této skutečnosti je potřebné zabezpečit
komunikaci proti únikům znečišťujících látek účinným systémem odvodnění a předčištění.
Pro zimní období je předpokládáno použití 1 kg posypové soli (především chlorid sodný) na
1 m2 vozovky. Pro posuzovaný záměr jako celek činí plocha vozovky přibližně 223 155 m2.
Spotřeba soli pro zimní období bude tedy 223 155 kg. Toto množství soli je možné snížit
použitím technologie zkrápěného solení na 70 %, tedy na 156 209 kg, která obsahuje cca
60 %, tj. 93 725 kg chloridových iontů.
Toto množství rozpuštěných solí však z větší části nepronikne do půdního profilu, protože
většina bude odvedena povrchovými vodami. K průniku chloridů do podzemních vod bude
také docházet pouze nárazově v zimním období a po zbytek roku budou tyto soli postupně
vymývány dešťovou vodou.

ZMĚNY HYDROGEOLOGICKÝCH CHARAKTERISTIK
Změnu režimu podzemních vod mohou teoreticky způsobit zářezy zasahující do zvodně a
přerušit tak dráhu proudění podzemní vody.
Posuzovaný záměr prochází v zářezu pouze z malé části, a to v počátečním úseku stavby a při
průchodu stavby po západním svahu Byninského vrchu. Níže uvedené závěry vycházejí ze
studie „Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – obchvat (úsek MÚK Deza – MÚK Podlesí),
geofyzikální průzkum“ (Geodrill, 2008), jež byla zpracována jako podklad k návrhu
technického řešení.
V úvodním úseku posuzované stavby jsou navrženy zářezy o maximální hloubce 5 m.
V nejblíže situovaném vrtu (JV1) o hloubce 10 m nebyla podzemní voda zastižena.
Ve spodní části svahu Byninského vrchu se nachází hladina podzemní vody v hloubce 3,5 m
pod úrovní terénu. Při maximální hloubce zářezů 7 m proto pravděpodobně dojde k zásahu do
zvodnělé vrstvy.
Přesný rozsah zasažení zvodní, spolu s návrhem opatření bude proveden v dalším stupni
projekční přípravy.
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VLIVY NA VODNÍ ZDROJE
Posuzovaný záměr se dostává do přímého střetu s ochrannými pásmy I., II.a a III. stupně
úpravny vody Valašské Meziříčí. Průchod trasy přeložky silnice I/57 jednotlivými pásmy
ochrany ukazuje následující tabulka:
Tabulka D.6: Střety záměru s ochrannými pásmy úpravny vody Valašské Meziříčí
km
střet
5,350 – 6,000
6,000 – 6,300
6,300 – 7,100
7,600 – 8,000
7,200
7,450 – 7,550

průchod hlavní trasy ochranným pásmem III. stupně
průchod hlavní trasy včetně větví MÚK Podlesí ochranným pásmem
II.a stupně (vnitřní); křížení ochranného pásma I. a II.a stupně
přeložkou silnice III. třídy Podlesí – Jarcová
průchod hlavní trasy ochranným pásmem I. a II.a stupně vedeného
podél překládaného úseku Vsetínské Bečvy
průchod hlavní trasy po okraji ochranných pásem II.a stupně
vedených podél Vsetínské Bečvy
průchod přeložky silnice III. třídy Jarcová – Brňov ochranným
pásmem II. a stupně
průchod přeložky silnice III. třídy Jarcová – Brňov ochranným
pásmem II. a stupně

Vody odváděné z vozovky budou v úsecích procházejících I. a II.a ochranným pásmem
kompletně odvodněny pomocí středové kanalizace a před vypuštěním do Vsetínské Bečvy na
hranici ochranného pásma I. stupně přečištěny v odlučovačích ropných látek.

Odhad významnosti vlivů na povrchové a podzemní vody
Realizace záměru nebude mít zásadní vliv na změny odvodnění oblasti, všechny křížené
vodní toky jsou přemostěny kapacitními mostními objekty. Výjimkou jsou tři drobné
vodoteče, u kterých nebylo navrženo technické řešení. Část záměru prochází územím Q100,
což vyvolá zvýšení vypočtených hladin. Bude proto nezbytné realizovat navržená navazující
protipovodňová opatření.
Doporučení pro další projektovou přípravu
– v dalším stupni projekční přípravy navrhnout a s orgánem ochrany vod projednat koncepci
odvodnění, včetně návrhu zařízení na předčištění odpadních vod (usazovací nádrže,
lapoly, odlučovače ropných látek)
– v dalších stupních projektové přípravy provést hydrogeologický průzkum se zvláštním
zřetelem na ochranu vodních zdrojů, včetně domovních studní s návrhem vhodných
technických opatření
– před vypouštěním vod do recipientů navrhnout na základě výsledků směšovacích rovnic
(zejména pro Cl) případná opatření v podobě předčištění odpadních vod v záchytných a
usazovacích nádrží
– před zahájením stavebních prací provést zaměření hladin podzemní vody u studní a
objektů měření hladin v okolí plánované trasy a provést též vzorkování několika
vybraných objektů.
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D.I.5. VLIVY NA PŮDU
VLIV NA ROZSAH A ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ PŮDY
Realizací posuzovaného záměru dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemků celkem na
sedmi katastrálních územích – Mštěnovice, Bynina, Krásno nad Bečvou, Poličná, Valašské
Meziříčí – Město, Křivé a Jarcová. Vzhledem k fázi zpracování projektové dokumentace
(technická studie) a míře její přesnosti byl proveden pouze orientační výpočet trvalého
záboru. Přesný rozsah záboru bude specifikován až v dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Celkový zábor posuzovaného záměru bude dle předběžného výpočtu 58,154 ha, přičemž
největší část takto dotčené půdy se nachází na katastrálních územích Krásno nad Bečvou a
Křivé. V této hodnotě je zahrnuta veškerá půda, jež bude trvale zabrána, a to včetně
zemědělských a lesních pozemků.
Trvalý zábor stavby bude situován především na plochách zemědělského půdního fondu a na
plochách ostatního typu využití pozemků (především neplodná půda a silnice a ostatní
komunikace).
Zábor jednotlivých ploch v závislosti na typu a způsobu využití pozemků dle Katastru
nemovitostí ČR je uveden v následující tabulce.
Tabulka D.7: Předběžný odhad záboru dle typu a využití pozemků
Typ a využití pozemku
zastavěné plochy
trvalý travní porost
lesní plochy
orná půda
vodní plochy
ovocné sady a zahrady
ostatní
z toho:

silnice a ostatní komunikace
dráha
neplodná půda
manipulační plocha
zeleň
dobývací prostory
hřbitov, urnový háj
jiná plocha

celkem

ha
0,425
2,960
0,152
28,596
2,683
1,794
21,541

%
0,73
5,09
0,26
49,17
4,61
3,09
37,04

4,965
0,383
7,392
2,500
2,282
1,003
0,066
2,950

8,54
0,66
12,71
4,30
3,92
1,72
0,11
5,07

58,154

100

Trvalý zábor stavby bude z více než poloviny situován na pozemcích zemědělského
půdního fondu. Zábor zemědělského půdního fondu je předpokládán na ploše celkem
33,351 ha, z toho převážná většina, přesněji 28,596 ha (tedy asi 85%), je tvořeno ornou
půdou. V menší míře budou v rámci ZPF zabrány plochy trvalých travních porostů (2,960 ha,
tedy 8,88% ZPF), zahrad (1,783 ha, tedy 5,35% ZPF) a ovocných sadů (0,011 ha, tedy 0,03%
ZPF).
Největší část (více než třetina) plochy záboru ZPF připadá na k. ú. Křivé, cca 22% pak na
k.ú. Valašské Meziříčí – Město.
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Tabulka D.8: Předběžný odhad záboru ZPF dle katastrálních území
Zábor ZPF
ha
%
1,926
5,78
3,810
11,42
4,970
14,90
0,464
1,39
7,516
22,54
12,533
37,58
2,131
6,39
33,351
57,35

Katastrální území
Mštěnovice
Bynina
Krásno nad Bečvou
Poličná
Valašské Meziříčí - Město
Křivé
Jarcová
celkový zábor ZPF

Z hlediska kvality zemědělské půdy budou zasaženy především půdy I. a II. třídy ochrany, tj.
bonitně nejhodnotnější půdy. Celkem v rámci trvalého záboru do těchto dvou tříd ochrany
náleží 22,461 ha, tj. asi 67% záboru ZPF). Předběžný výpočet záboru orné půdy rozdělené dle
třídy ochrany je uveden v následující tabulce.
Tabulka D.9: Předběžný odhad záboru ZPF dle tříd ochrany
Zábor ZPF
ha
%
7,450
22,34
15,011
45,01
2,546
7,63
5,072
15,21
3,090
9,26
0,183
0,55
33,351
57,348

Třída ochrany ZPF
I.
II.
III.
IV.
V.
neevidována BPEJ
celkový zábor ZPF

Lesní pozemky (PUPFL) budou dle předběžného výpočtu zasaženy v malé míře pouze
v lokalitě Luhy severně od Jarcové, a to navrženou přeložkou silnice III. třídy Podlesí –
Jarcová a v malé míře také přeložkou Vsetínské Bečvy. Trvalý zábor PUPFL na této
lokalitě bude činit celkem 0,152 ha, přičemž zasažený lesní porost náleží do kategorie lesa
hospodářského.
S ohledem na minimalizaci zásahu do lesního porostu přeložkou III. třídy Podlesí – Jarcová se
jako vhodné jeví rozšíření mostního objektu alespoň o jedno pole na levém břehu Vsetínské
Bečvy. Zásah do lesního porostu je nutné minimalizovat rovněž s ohledem na maximální
využití stávajících cest v lokalitě při budování obslužných komunikací, příp. jejich vedení
situovat k hraně tělesa přeložky.
Vyjma uvedených lesních pozemků budou zasaženy také další stromové porosty, jež nejsou
evidovány jako PUPFL. V malé míře dojde k zásahu do takového porostu situovaného při
stávající silnici I/35 v cca km 0,400 posuzované přeložky. Rozsáhlejším stromovým porostem
přeložka prochází cca v km 2,800 – 3,400 (pravý břeh Bečvy u areálu loděnic), a dále
v km 4,120 – 4,260 (park Abácie). Břehovými stromovými porosty stavba prochází rovněž
v km 6,250 – 6,500 (pravý břeh Vsetínské Bečvy jižně od úpravny vody Valašské Meziříčí).
Stromové porosty neevidované jako PUPFL jsou zařazeny do kategorie ostatní, způsob
využití je především neplodná půda, v malé míře pak manipulační plochy či zeleň.

ZNEČISTĚNÍ PŮDY
Zdrojem přímé kontaminace půdy jsou případné úkapy nebezpečných látek ze stavebních
mechanizmů v období výstavby, havárie a imise z dopravy v období vlastního provozu.
Pokud budou dodržena všechna standardní bezpečnostní opatření, která budou blíže
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specifikována na základě dalšího stupně projektové dokumentace, bude možné riziko
kontaminace půd během výstavby a vlivem havárií zcela minimalizovat.
U kontaminace vlivem imisí z dopravy lze již nyní obecně konstatovat, že negativní zatížení
půd bude zcela jistě pod limity, které stanovilo MŽP ČR. V řadě studií z osmdesátých a
devadesátých let, které se zaměřovaly na těžké kovy – olovo, měď a zinek byly hodnoty
naměřené v okolí komunikací mírně zvýšené, ale dle Metodického pokynu MŽP ČR i nadále
zůstávaly v kategorii Kritéria A – hodnocení znečistění zeminy a podzemní vody.
Kritéria jsou limitní koncentrace chemických látek v zemině a podzemní vodě a jsou
rozděleny do kategorií A, B a C. Porovnání hodnot koncentrací zjištěných při průzkumu
znečistění s těmito kritérii umožňuje orientačně posoudit úroveň znečistění a zařadit
znečistění do kategorie podle jeho závažnosti.
Kritéria A
– odpovídají přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě.
– pokud nejsou překročena, nejedná se o znečistění, ale o přirozené obsahy sledovaných látek
– překročení hodnot se posuzuje jako znečistění příslušné složky životního prostředí vyjma oblastí s
přirozeným vyšším obsahem sledovaných látek. Pokud však nejsou překročena Kritéria B, znečistění
není považováno za tak významné, aby bylo nutné získat podrobnější údaje pro jeho posouzení, tedy
zahájit průzkum, nebo znečistění monitorovat.

Výsledky studie Zhodnocení ekologického rizika provozu dálnice D1, kterou vypracovaly firmy
EVERNIA a TOCOEN v roce 2000, tyto údaje potvrzují. Na základě výsledků chemických
analýz a výsledků biologických testů bylo překvapivě potvrzeno, že kumulace kontaminantů z
provozu dálnice nepředstavuje významné ekologické riziko pro okolní ekosystémy.
Samostatně stojící složkou, významně se podílející na kontaminaci půdy jsou anorganické
posypové soli. Největší podíl v těchto směsích tvoří chlorid sodný. Jeho zvýšená koncentrace se
projeví posunem pH půdy do alkalické oblasti, neboť Na+ jsou sorbovány na půdní částice a v
suspenzi dochází k hydrolýze. Naopak Cl- vzniká sorpce v daleko menší míře, takže dochází k
daleko snadnější difúzi do okolí a k migraci se zasakující dešťovou vodou. Obsah Na+ má vliv
také na migraci těžkých kovů, která se zvýšením pH dále snižuje. Pokles koncentrací v závislosti
na vzdálenosti od krajnice nebyl tak strmý jako u těžkých kovů.
Po zahájení provozu na posuzovaném záměru bude docházet k výše uvedeným jevům. Jejich
celkový negativní vliv nebude významný a zatížení území zůstane na přijatelné úrovni.

Odhad významnosti vlivů na půdu
Realizací záměru dojde k významnému záboru zemědělské půdy, z čehož cca 67% tvoří
zemědělsky nejcennější půdy. Vzhledem k charakteru a významu záměru a praktické
nemožnosti variantního řešení je třeba uvedené střety vnímat jako akceptovatelné.
Doporučení pro další projektovou přípravu
– provést podrobný pedologický průzkum v dotčeném území pro zjištění mocnosti orniční
vrstvy a stanovit množství skryté ornice
– v případě přebytku ornice (pokud nebudou skrývky použity ke zpětné rekultivaci ploch a
svahů) rozhodnout o jejich dalším využití ve spolupráci s orgánem ochrany ZPF
– dočasné skládky orniční vrstvy zabezpečit podle příslušných předpisů před jejich
znehodnocením, zejména pak zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin a kontaminaci
půdy jejich semeny
– veškeré skládky zemin situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby
nedocházelo k jejich zanášení
– povážení pozemků provádět v době vegetačního klidu
– zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot provádět po
stávajících komunikacích nebo v trase budované přeložky
HBH Projekt spol. s r. o.

62

Brno, duben 2010

Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

D.I.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
Realizací posuzovaného záměru dojde k zásahu do horninového podloží, a to především
v souvislosti s budováním zářezů, příp. založením mostních objektů a estakád. Stavbou
zasaženy budou terciérní flyšové sedimenty stejně jako nivní sedimenty řeky Bečvy, resp.
Vsetínské Bečvy.
Posuzovaný záměr prochází v zářezu pouze ve dvou úsecích, a to na počátku stavby a při
průchodu po západním svahu Byninského vrchu. Celkový rozsah zářezů je uveden
v následující tabulce.
Tabulka D.10: Rozsah zářezů
část stavby
MÚK Bynina
větev „Bynina – Palačov“
větev „Rožnov – Vsetín“
větev „Vsetín – Rožnov“
hlavní trasa

úsek
[km]

maximální
hloubka zářezu [m]

0,300 – 0,700
0,000 – 0,260
0,120 – 0,260
1,500 – 1,700

5
7
7
5

Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr prochází převážně na násypu, výstavba si vyžádá
potřebu násypového materiálu, jeho původ bude specifikován v dalších stupních projekční
přípravy.

VLIVY NA PŘÍRODNÍ ZDROJE
Posuzovaný záměr v prostoru jižně od Valašského Meziříčí v km 4,990 – 4,940 prochází
napříč nevýhradním ložiskem nerostných surovin Valašské Meziříčí – Jarcová.
VLIV NA STABILITU ÚZEMÍ A EROZI PŮDY

Záměr prochází územím s flyšovými horninami, které mají při nevhodném zásahu předpoklad
k tvorbě sesuvů. Úsek cca v km 0,6 – 1,0 je veden přes plochu vymezenou jako potencionální
sesuv.
Odhad významnosti vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje
Zásahy do horninového prostředí budou především lokálního charakteru.
Doporučení pro další projektovou přípravu
− v dalším stupni projektové přípravy zpracovat podrobný geologický průzkum, v rámci
kterého bude optimalizován rozsah zásahu do horninového prostředí, s cílem nalezení
optimálního technologického postupu výstavby a provozu vzhledem k zásahu
horninového prostředí
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D.I.7. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY
Koridor posuzovaného záměru bezprostředně navazuje na městské prostředí, z velké části je
veden po orné půdě a plochách průmyslové zóny, přesto se dostává do střetu s několika
přírodními biotopy situovanými v těsném okolí Vsetínské Bečvy a Spojené Bečvy (soutok
Vsetínské a Rožnovské Bečvy).
Jedná se o tyto dílčí úseky:
cca km 2,700 – 3,500
Porosty na trase obchvatu tvoří fragment lužního lesa svazu Alnion incanae podél pravého
břehu Spojené Bečvy v blízkosti loděnice. Tyto porosty představují z botanického hlediska
zachovalý zbytek lužního lesa nezasažený invazními druhy rostlin, které jsou jinak velmi
hojné v břehových porostech Bečvy. Bylinné, keřové i stromové patro je charakteristicky
vyvinuto s řadou diagnostických druhů. Výstavbou obchvatu budou tyto porosty
zlikvidovány. Z entomologického hlediska se jedná o zachovalý a starý les s výrazným
zastoupením topolu, jasanu a lípy, vzácně též dubu a dalších dřevin. Předpokladem je zde dle
pobytových znaků (požerků, svleček) výskyt několika v oblasti vzácných druhů a 2 – 3 druhů
chráněných zákonem.
cca km 4,100 – 4,600
Břehové porosty podél pravého břehu Vsetínské Bečvy, které zasahují do západního okraje
parku Abácie s břehovými porosty vrb a vzrostlými stromy (pravděpodobně výsadby).
Bylinné patro je ruderalizované, hodnotné jsou především fragmenty vrbových porostů
typické pro štěrkové náplavy karpatských řek (svaz Salicion purpureae).
cca km 6,000 – 7,000
Fragment lužního lesa svazu Alnion incanae a břehové porosty vrb (svaz Salicion purpureae)
podél levého i pravého břehu Vsetínské Bečvy. V korytě Bečvy se pravidelně vytváří štěrkové
náplavy s typickou vegetací.

MIGRAČNÍ POTENCIÁL
Vzhledem k tomu, že trasa z velké části bezprostředně navazuje na zastavěné plochy městské
zástavby, není předpoklad pro omezení průchodnosti krajiny pro volně žijící živočichy.
V jižní části území je již v současnosti možnost migrace do údolí k Vsetínské Bečvě značně
omezena přítomností zástavby a zejména pak intenzivním provozem na stávající silnici I/57.
Potencionální přirozená migrační osa v údolí řeky Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy, zůstane
vzhledem k orientaci posuzované přeložky v ose této vodotečí a po jejím jediném břehu
zachována.
Vliv posuzované stavby na migraci v zájmovém území bude podrobněji posouzen v rámci
Dokumentace EIA zpracované migrační studie.

Odhad významnosti vlivů na faunu, flóru a ekosystémy
Předpoklad rozsahu vlivů na faunu, flóru a ekosystémy je především na lokální úrovni, neboť
dojde k přímé likvidaci, či zasažení několika přírodě blízkých lokalit, vázaných především na
doprovodné porosty řeky Bečvy. Jedná se o biotopy v širším území hojné.
Doporučení pro další projektovou přípravu
− v rámci dalšího stupně projektové přípravy aktualizovat biologické průzkumy a na jejich
základě stanovit konkrétní podmínky pro minimalizaci vlivů na nalezené zvláště chráněné
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druhy (zejména s ohledem na zajištění migrační průchodnosti, znemožnění vstupu do
prostoru staveniště)
− v rámci dalšího stupně projektové přípravy zpracovat podrobnou migrační studii Na
základě biologických průzkumů a podrobné migrační studie je také nutné zajistit během
výstavby průběžný monitoring migračních tras především v okolí vodních toků a
biokoridorů a v případě ohrožení migrujících živočichů stavební mechanizací provést
opatření minimalizující škodlivé činnosti (realizací suchých propustků, dočasných
migračních zábran, odchytových zařízení, záchranných transferů apod.)
− již na základě provedených rešerší a předběžných průzkumů je zřejmé, že dojde
k zasažení do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Bude tedy nezbytné
zažádat o příslušné výjimky ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
− počáteční stavební práce (kácení porostů a skrývky zeminy) provádět mimo vegetační
období (cca polovina dubna – začátek srpna
−

přeložka Vsetínské Bečvy
o zachovat charakter koryta tak jako u zbývající části vodního toku (zpevnění pouze
kamenem, bez betonu)
o v případě nutnosti realizace příčného stupně zajistit migrační prostupnost toku

− během výstavby bude nezbytné monitorovat a zabraňovat šíření neofytních druhů rostlin
(křídlatka)
– minimalizovat zásahy do koryt a dna dotčených vodních toků, v průběhu výstavby
vyloučit pohyb mechanizace ve vodních tocích
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D.I.8. VLIVY NA KRAJINU
VLIVY NA RÁZ KRAJINY
Posuzovaný úsek přeložky silnice I/57 z velké části prochází přes urbanizovaný prostor
Valašského Meziříčí, v němž jednoznačně dominují prvky kulturního charakteru s negativním
estetickým projevem. V jižní části zájmového území naopak dominují prvky přírodních
charakteristik, jsou však omezené převážně na běžně se vyskytující znaky kulturní krajiny.
Realizací posuzovaného záměru v zájmovém území vznikne zcela nový prvek, jenž zasáhne
do znaků přírodních i kulturních charakteristik, v žádném případě však nebudou dotčeny
výrazně hodnotné prvky rázu krajiny zájmového území. Zasaženy budou břehové porosty
Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy, přímo dotčen bude rovněž úsek Vsetínské Bečvy
severovýchodně od Jarcové.
K relativně nejvýznamnějším zásahům dojde v případě znaků estetických charakteristik rázu
krajiny zájmového území. Posuzovaný záměr je na většině své délky veden na násypu,
případně po mostních estakádách, jeho viditelnost bude proto především v prostorech
vedených mimo zástavbu značná.
Zejména po kompletní dostavbě MÚK Bynina (tj. i větví, jež jsou součástí severního
obchvatu Valašského Meziříčí) bude zásadně změněn prostor jižní části Byniny. Mělké údolí
Černého potoka zde po vysokých mostních estakádách (výška až 14 m) kříží hlavní trasa
přeložky silnice I/57 a dále 2 výhledové větve MÚK Bynina (Rožnov pod Radhoštěm – Lešná
a zpět). Tyto tři mostní estakády se budou dominantním způsobem uplatňovat na vzhledu
Byniny a na jihu budou pohledově uzavírat toto sídlo.
Posuzovaná přeložka silnice I/57 bude v některých místech (prostor od ulice Na Příkopě až k
parku Abácie) při pohledech k západu vytvářet bariéru a nahradí v pohledech stávající
horizont tvořený svahy nad levým břehem řeky Bečvy.
Jako pohledová bariéra se bude posuzovaný záměr uplatňovat také ve svém závěrečném
úseku, kdy prochází zúženým údolím Vsetínské Bečvy. Přeložka zde prochází na až 7 m
vysokém násypu, jenž do značné míry „zaplní“ říční nivu, omezí pohledy napříč údolím a
bude vytvářet prvek dominantně se uplatňující jak při pohledech v rámci nivy tak při
pohledech z okolních svahů. Těleso komunikace bude rovněž vytvářet novou osu údolí, jež je
v současnosti tvořena řekou Vsetínská Bečva.
Těleso posuzované přeložky bude ještě zvýrazněno tam, kde v nadjezdu procházejí
navrhované přeložky silnic III. třídy Podlesí – Jarcová a Jarcová – Brňov (výška 10 – 11 m).
Jak vyplývá z hlukové studie, posuzovaná přeložka bude muset být na řadě míst doplněna o
protihlukové stěny, jež působení stavby v krajině dále zvýrazní. Tato skutečnost bude moci
být z pohledu rázu krajiny podrobena hodnocení až po vyjasnění rozsahu protihlukových
opatření.

VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ KRAJINY
Síť cyklistických i turistických tras v zájmovém území i po realizaci posuzovaného záměru
zůstane zachována. Křížení cyklistických tras bylo v rámci zpracování posuzovaného
technického řešení plně zohledněno.
Rovněž areál loděnice a jeho funkčnost by neměl být zásadně ovlivněn. Přístup bude zajištěn
po nově vybudované komunikaci vedené od soutoku po hraně tělesa přeložky.
Naopak charakter parku Abácie a navazujícího soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy jako
klidového prostoru v intravilánu města bude realizací záměru narušen. Rozloha parku bude
směrem od západu zmenšena, dojde k narušení napojení na soutok Rožnovské a Vsetínské
Bečvy.
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Výstavbou posuzované přeložky bude zasažena část zahrádkářské kolonie na pravém břehu
Bečvy (ulice M. Alše). Násyp přeložky zcela oddělí zůstavší zahrádky od řeky, což může
snížit atraktivitu lokality k zahrádkářskému využití. K likvidaci části zahrádkářské osady
dojde rovněž v lokalitě Poličensko.
Odhad významnosti vlivů na krajinu
Realizací posuzovaného záměru dojde k významnému zásahu do rázu krajiny zejména na
lokální úrovni. Komunikace bude představovat významný nový prvek který se bude
projevovat jak v pohledových osách uvnitř dotčeného krajinného prostoru, tak při pohledech
z vnějšího vyvýšeného okolí.
Doporučení pro další projektovou přípravu
− v dalším stupni projektové přípravy zpracovat studii vegetačních úprav s návrhem
vhodných výsadeb s cílem začlenění nového silničního tělesa do krajiny
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D.I.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
VLIV NA HMOTNÝ MAJETEK
Dle předběžného odhadu si průchod řešeného záměru v blízkosti zastavěného územím vyžádá
demolice několika objektů.
Přímo v trase větve MÚK Bynina „Vsetín – Rožnov“ se nachází budova motorestu, z důvodu
nemožnosti napojení na silniční síť pak bude v tomto prostoru nutno demolovat dva rodinné domy.
V průmyslových areálech v západní části Valašského Meziříčí bude potřeba demolovat jednu či více
skladovacích hal, nádrže v areálu masny Krásno a dalších několik budov ve výrobním areálu jižně od
parku Abácie.
V cca km 3,600 – 3,900 a 4,800 – 4,900 záměr prochází zahrádkářskými koloniemi, zde bude nutno
demolovat řadu zahradních chatek.
V závěru trasy bude nutno demolovat jeden rodinný dům v km trasy 7,450 a hospodářskou budovu u
rodinného domu v km 7,950.
Záměr si rovněž vyžádá demolici stávajícího mostu přes Vsetínskou Bečvu na silnici II/150, demolici
stávající čerpací stanice v areálu úpravny vody Valašské Meziříčí a také kácení dřevin.
Rozsah demolic bude upřesněn v dalším stupni projekční přípravy.
VLIV NA KULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
V trase posuzovaného záměru ani v její blízkosti se nenachází žádný objekt zapsaný ve Státním
seznamu nemovitých kulturních památek. Cca 60 m od hlavní trasy se v parku Abácie (km 4,250)
nacházejí boží muka. Jejich umístění je třeba zohlednit zejména v období výstavby tak, aby nedošlo
k jejich poškození.
Při stávající silnici II/150 za mostem přes Vsetínskou Bečvu u Poličné je situován Památník padlých
vlastenců. Ani tento památník není stavbou přímo dotčen, je však nezbytné jej ochránit před
případným poškozením v průběhu stavebních prací.
K přímému zásahu nedojde ani v případě památníku situovaného u zastávky autobusu na křižovatce
ulic Hranické a Na Příkopě. Trasa posuzované přeložky v tomto úseku (cca km 2,500) prochází po
mostní estakádě. Rovněž u této památky je nutno zamezit poškození během výstavby.
Posuzovaný záměr prochází po území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, v platném znění, realizací přeložky však nedojde k zásahu do žádných
známých ani velmi pravděpodobných archeologických nalezišť (ÚAN I. a II. kategorie). Před realizací
přeložky bude nezbytné provést v trase záchranný archeologický průzkum.

Odhad významnosti vlivů na hmotný majetek a kulturní památky
Před realizací záměru bude nezbytné vykoupit a asanovat řadu objektů, jak průmyslových, tak
pro bydlení a rekreaci.
Doporučení pro další projektovou přípravu
−

trasa stavby musí být v rozsahu zemních zásahů archeologicky prozkoumána v rámci
předstihového záchranného archeologického výzkumu. Tato povinnost vyplývá ze zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči
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D.I.10. VLIVY NA ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY
VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PRVKY ÚSES
Přeložka silnice I/57 se dostává do střetu s prvky ÚSES na lokální a regionální úrovni.
V následující tabulce jsou přehledně shrnuty střety posuzovaného záměru s jednotlivými
skladebnými prvky ÚSES.
Tabulka D.11: Vlivy záměru na ÚSES
km
ÚSES
střet
přeložka silnice I/57
1,330

LBK 31

2,850 – 4,600 RBK 1547
3,040 – 3,770 LBC 3
4,100

RBK 1553

4,500 – 4,740 LBC 5
6,400 – 6,900 RBK 1548
7,750 – 8,000 RBK 1548
7,700

LBK 28

řešení

křížení
souběh s tělesem přeložky
v těsné blízkosti
zásah části biocentra na
pravém břehu Bečvy
křížení s hlavní trasou a
křižovatkovými větvemi
zásah části biocentra na
pravém břehu Bečvy
přeložka silnice vedena
v trase biokoridoru
souběh s tělesem přeložky
v těsné blízkosti
křížení – přerušení

mostní estakáda o délce přemostění 378 m
minimalizace zásahů
minimalizace zásahů
4 mostní objekty (délka přemostění 118 m)
mostní estakáda o délce přemostění 355 m
přeložení Vsetínské Bečvy
minimalizace zásahů
přetrasování biokoridoru

přeložka silnice II/150
0,740

RBK 1547

křížení

most o délce přemostění 51,4 m

přeložka silnice III. třídy Podlesí – Jarcová
1,000

RBK 1548

křížení

most o délce přemostění 61,4 m

přeložka silnice III. třídy Jarcová – Brňov
0,200

LBK 28

křížení – přerušení

přetrasování biokoridoru

Všechny prvky ÚSES v v blízkosti posuzovaného záměru (biocentra i biokoridory) jsou soustředěny
podél vodních toků. Základním požadavkem při realizaci posuzovaného záměru je proto zachování
stávajících funkcí všech prvků a minimalizace zásahů do nich.
Posuzovaný záměr jako celek kříží dohromady na 8 místech prvky ÚSES, a to lokální i regionální
úrovně, v jednom případě se jedná o biocentrum. Celkem 4 křížení (všechna křížení hlavní trasou a
větvemi MÚK Poličná) jsou realizována v rámci dostatečně kapacitních mostních estakád, stávající
funkčnost biokoridorů zůstane proto zachována.
V případě regionálního biokoridoru RBK 1547 (Drážky – Obora) je navrženo křížení s přeložkou
silnice II/150 (km 0,740 přeložky) jednopolovým mostním objektem o délce přemostění 51,4 m. Toto
přemostění se jeví jako minimální možné, z hlediska možností migrace suchou cestou (po levém břehu
Vsetínské Bečvy) by bylo vhodnější rozšířit mostní objekt směrem k Poličné. Případná potřeba
rozšíření mostního objektu bude podrobněji analyzována v migrační studii zpracované v rámci
Dokumentace EIA.
V km 1,000 přeložky silnice III. třídy Podlesí – Jarcová je křížen regionální biokoridor RBK 1548
(Drážky – RBK 1551). Křížení je navrženo formou jednopolového mostního objektu o délce
přemostění 61,4 m. Tato délka přemostění se z hlediska zachování migrační funkce jeví jako
minimální, pro zachování možností migrace podél levého břehu Bečvy je žádoucí rozšíření mostního
objektu do tohoto prostoru.
Navržený lokální biokoridor LBK 28 je křížen přeložkou silnice III. třídy Jarcová – Brňov v km 0,200
a poté hlavní trasou přeložky v km 7,700. Tento biokoridor je však díky silnému provozu na stávající
silnici I/57 v současnosti prakticky nefunkční. Vzhledem k několikanásobnému křížení biokoridoru
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nebude fungování lokálního biokoridoru ve stávající poloze možné. Možností k částečnému obnovení
jeho funkce je přetrasování podél přítoku bezejmenné vodoteče v lokalitě Za Kopcem (viz Kapitola
D.I.4). Křížení vodoteče realizované formou propustku zajistí suchou i mokrou migrační cestu pro
drobné živočichy.
Vzhledem k nutnosti přeložení Vsetínské Bečvy v km 6,400 – 6,900 hlavní trasy přeložky dojde
rovněž k úpravě vedení RBK 1548 (Drážky – RBK 1551), a to v trase nového trasování vodního toku.
V případě realizace přeložky Vsetínské Bečvy se jako zásadní požadavek jeví zachování stávající
funkčnosti tohoto úseku regionálního biokoridoru, nutné je proto zachování stávajícího charakteru
koryta a dosadba spojitých břehových porostů.
V km 3,040 – 3,770 prochází hlavní trasa přeložky na násypu východní částí lokálního biocentra LBC
3. Zasažená část biocentra je tvořena ekologicky hodnotným fragmentem lužního lesa. Tento lužní
porost bude z většiny realizací zlikvidován, zachován zůstane pouze v úzkém pásu při břehu Bečvy.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr se nestřetává, ani se nedostává do blízkosti žádného zvláště chráněného
území.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA SOUSTAVU NATURA 2000
Posuzovaný záměr se nestřetává, ani se nedostává do blízkosti žádné lokality soustavy
Natura 2000 – viz Příloha 1.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PŘÍRODNÍ PARKY
Posuzovaný záměr se nestřetává, ani se nedostává do blízkosti žádného přírodního parku.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP)
Posuzovaný úsek přeložky silnice I/57 nebude zasahovat žádné registrované VKP, dostává se
však do střetu s VKP „ze zákona“, a to s vodními toky, jejich nivami a menšími lesními
porosty.
Tabulka D.12: Vlivy záměru na VKP „ze zákona“
km
vodní tok
VKP
přeložka silnice I/57
0,000
1,330
1,500
1,850
2,200 – 8,000
2,700 – 3,500
2,850 – 4,100
4,100 – 4,600
4,100
5,480
6,400 – 6,900
6,500
7,440
7,550
7,750 – 8,000

remíz u silnice do Mštěnovic
Černý potok
remíz na SZ svahu Byninského vrchu

bezejmenný levostranný přítok
Černého potoka
niva Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy
lesní porost u areálu loděnic
Bečva
Vsetínská Bečva
Rožnovská Bečva
Křivský potok
Vsetínská Bečva
vodoteč „U Bertíka“
bezejmenný vodní tok v lokalitě
Za Kopcem
bezejmenný vodní tok v lokalitě
Za Kopcem – přítok
Vsetínská Bečva
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střet / řešení

les
vodní tok
les

retenční nádrž / odsun nádrže
křížení / mostní estakáda
přiblížení na 45 m

vodní tok

křížení / mostní estakáda

říční niva
les
vodní tok
vodní tok
vodní tok
vodní tok
vodní tok
vodní tok

průchod hlavní trasy / minimalizace zásahu
průchod / minimalizace zásahu
souběh s tělesem přeložky
souběh s tělesem přeložky
křížení / mostní objekt
křížení / mostní objekt
nutná přeložka koryta
křížení

vodní tok

křížení

vodní tok

křížení

vodní tok

souběh / minimalizace zásahu
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přeložka silnice III. třídy u Mštěnovic a MÚK Bynina, větev Vsetín – Lešná
0,300 – 0,400

bezejmenný levostranný přítok
Jasenického potoka

vodní tok

souběh / přeložka vodního toku

vodní tok
říční niva

křížení / mostní objekt
průchod

přeložka silnice II/150
0,740
Vsetínská Bečva
0,000 – 0,952 niva Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy

přeložka silnice III. třídy Podlesí – Jarcová
0,200 – 1,640 niva Vsetínské Bečvy
0,220
Křivský potok
1,000
Vsetínská Bečva
lesní porost na levém břehu
1,020 – 1,140
Vsetínské Bečvy v lokalitě Luhy

říční niva
vodní tok
vodní tok
les

průchod
křížení / mostní objekt
křížení / mostní objekt
průchod / minimalizace zásahu

přeložka silnice III. třídy Jarcová – Brňov
0,000 – 0,830 niva Vsetínské Bečvy
bezejmenný vodní tok v lokalitě
0,300
Za Kopcem
bezejmenný vodní tok v lokalitě
0,330 a 0,550
Za Kopcem – přítok

říční niva

průchod

vodní tok

křížení

vodní tok

křížení

Při řešení střetů s vodními toky je třeba akceptovat především jejich migrační funkce a
z tohoto pohledu musí být v průběhu projekčních prací optimalizována jednotlivá křížení. Je
třeba zachovat migrační prostupnost vodního toku pro malé obratlovce, minimalizovat úpravy
koryta, v maximální možné míře zachovat přírodní charakter koryta (minimalizovat dlážděné
části koryta).
Realizací posuzovaného záměru dojde k zásahům do několika drobných lesních porostů,
z nichž pouze některé jsou evidovány jako PUPFL (viz Kapitola D.I.5). Většina lesních
porostů se nachází v blízkosti vodních toků. Jako nejhodnotnější se jeví porost při areálu
loděnice, který bude záměrem až na úzký pás podél říčního břehu zlikvidován. Základním
požadavkem na eliminaci vlivů na tyto porosty je minimalizace jejich záboru a minimalizace
zásahů do nich v průběhu výstavby.
Lesní porost bude zasažen výstavbou retenční nádrže po pravé straně od silnice do Mštěnovic.
Z hlediska minimalizace zásahu do tohoto významného krajinného prvku se jako vhodnější
jeví situovat nádrž mimo tento porost, tj. cca o 30 m k jihojihozápadu, na pozemcích málo
kvalitní zemědělské půdy.
Mimo jiné také z pohledu minimalizace zásahů (omezení záboru) do lesního porostu na levém
břehu Vsetínské Bečvy navrhovanou přeložkou silnice III. třídy Podlesí – Jarcová se jeví
žádoucí rozšíření mostního objektu o nejméně jedno pole směrem do tohoto prostoru. Zásah
do tohoto lesního porostu je nutné minimalizovat rovněž s ohledem na maximální využití
stávajících cest v lokalitě při budování obslužných komunikací.

VLIV POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU NA PAMÁTNÉ STROMY
Při silnici II/150 za mostem přes Vsetínskou Bečvu (v km cca 4,200), se nacházejí památné
stromy Lípy popravených vlastenců. Památné stromy nebudou stavbou přímo nedotčeny, je
třeba je však ochránit před případným poškozením v průběhu stavebních prací.
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Odhad významnosti vlivů na environmentální charakteristiky
Z environmentálních charakteristik dojde k zasažení prvků ÚSES a VKP. Tyto střety jsou
především na úzce lokální úrovni a jsou řešitelné v rámci vhodných technických opatření.
Doporučení pro další projektovou přípravu
− mostní objekt na přeložce silnice II/150 přes Vsetínskou Bečvu u Poličné – prověřit
možnost rozšíření mostního objektu o jedno mostní pole, na levý břeh Vsetínské Bečvy
− mostní objekt na přeložce silnice III. třídy Podlesí – Jarcová přes Vsetínskou Bečvu –
prověřit možnost rozšíření mostního objektu o jedno mostní pole, na levý břeh Vsetínské
Bečvy
− upravit trasování přeložky účelové komunikace u mostního objektu na přeložce silnice
III. třídy Podlesí – Jarcová tak, aby došlo k minimalizaci zásahu do lesního porostu
− dořešit přeložku bezejmenného levostranného přítoku Jasenického potoka v prostoru
MÚK Bynina, navržení koryta přírodního charakteru, bez zpevnění
− dořešit způsob křížení vodotečí „U Bertíka“ (km 6,500), v lokalitě Za Kopcem (km 7,440)
a jejího přítoku (km 7,550) – předpokládaný propustek navrhnout tak, aby byla podél toku
zachována suchá i mokrá migrační cesta (doporučena konstrukce z flexibilního plechu)
− LBC 3: V rámci změny územního plánu doporučeno v kooperaci s projektantem ÚSES upravit
vymezení biocentra tak, aby nezasahovalo do prostoru dotčeného navrhovaným záměrem

− LBC 5: V rámci změny územního plánu doporučeno v kooperaci s projektantem ÚSES
upravit vymezení biocentra tak, aby nezasahovalo do prostoru dotčeného navrhovaným
záměrem
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A
POPULACI
Město Valašské Meziříčí se nachází v ploché sníženině na soutoku Rožnovské a Vsetínské
Bečvy. Zatímco směrem k severu se prostor otevírá, do ostatních směrů přechází v blízké
pahorkatiny. Terénní konfiguraci využívá i stávající zástavba, nacházející se především ve
snížených polohách a na navazujících svazích blízkých pahorkatin. Kombinace těchto faktorů
limituje možnosti pro průchod dopravního koridoru zvažovaného charakteru a významu.
Přestože je posuzovaný koridor prakticky jediný možný a dlouhodobě územně hájený,
vykazuje několik střetů s obytnou zástavbou a na řadě míst bude nezbytné navrhnout a
realizovat protihluková opatření.
Z hlediska ovlivnění dalších charakteristik životního prostředí lze provést následující shrnutí:
Ovlivnění klimatu je předpokládáno ve zcela minimální míře, a to na úrovni topo- a
mikroměřítka. Vytváření bariér v proudění vzduchu se nepředpokládá.
Z ovlivnění vodního režimu v krajině se jako zásadní jeví zachování odtokových poměrů,
především ve vazbě na záplavové území Bečvy. Ovlivnění vodních zdrojů se nepředpokládá.
K ovlivnění půd dojde především jejich záborem, a to o celkové ploše 58 ha. Z této plochy je
57 % zemědělské půdy a 0,3 % lesní půdy. Rozsah záboru odpovídá charakteru posuzovaného
záměru.
Ovlivnění horninového prostředí se předpokládá na lokální úrovni, v bezprostřední blízkosti
tělesa komunikace. Trasa přeložky nekříží žádná významná ložisková území.
Přeložka je ve své počáteční fázi vedena přes polní pozemky a prochází průmyslovou zónou.
Centrální část je vedena v úzkém koridoru mezi řekou Bečvou a zástavbou Valašského
Meziříčí. Zde zasažené břehové a navazující porosty se z biologického hlediska jeví jako
nejhodnotnější v rámci posuzovaného koridoru. Následná část je vedena přes otevřené plochy
zemědělské půdy, aby se ve svém závěru dostala do úzkého koridoru údolí Vsetínské Bečvy
rozdělující Vsetínské a Hostýnské vrchy. Zde se potkávají oba regionálně významné dopravní
koridory – silniční a železniční. Vzhledem k omezeným prostorovým parametrům bude
nezbytné přeložit koryto Vsetínské Bečvy.
Z institutů ochrany přírody budou dotčeny prvky územního systému ekologické stability a
významné krajinné prvky.
Všechny identifikované vlivy mají lokální charakter v rámci zásahů na úrovni katastrálních
území.
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D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Vlivy přesahující státní hranice se nepředpokládají.

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Během zpracování Oznámení EIA byl proveden odhad negativních vlivů a navržena opatření
k jejich minimalizaci. Tato opatření jsou uvedena na konci každé příslušné kapitoly v části
D.I. V obecné rovině je nezbytné zajistit soulad s těmito zákony:
o zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (především NV 148/2006, o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací)
o zákon 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (především NV 61/2006, o ukazatelích a
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech)

o
o
o
o
o
o

zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění
zákon 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Shrnutí navržených opatření je následující:
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo:
− na základě zpřesněné hlukové studie provést optimalizovaný návrh protihlukových
opatření
− vzhledem k průchodu územím s blízkou obytnou zástavbou zvážit možnost použití
porézního asfaltu, který umožňuje snížení hlukového zatížení (dle TP 219 lze použít
korekci až – 5 dB)
− zvážit možnost realizace tišších mostních závěrů, především před prostorem ulice
Na Příkopě (cca km 2,600)
− vzhledem k možnosti kumulace negativních vlivů z dopravy v souvislosti se severním
obchvatem (přeložka silnice I/35) zvážit změnu využívání, či vykoupení a demolici
rodinných domů na ulici U Byniny, v prostoru MÚK Bynina
Z hlediska vlivu na ovzduší a klima:
− v dalším stupni projektové přípravy zpracovat podrobnou rozptylovou studii rozvádějící
provedené výpočty a ověřující správnost zjištění provedených ve fázi Oznámení EIA.
Z hlediska vlivu na hlukovou situaci:
− v dalším stupni projektové přípravy zpracovat podrobnou hlukovou studii a provést
optimalizovaný návrh protihlukových opatření
− pro ověření účinnosti realizovaných protihlukových opatření lze doporučit měření hluku
před výstavbou obchvatu (v roce před zahájením zemních prací) a po zprovoznění
obchvatu
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− vzhledem k průchodu územím s blízkou obytnou zástavbou zvážit možnost použití
porézního asfaltu, který umožňuje snížení hlukového zatížení (dle TP 219 lze použít
korekci až – 5 dB)
− zvážit možnost realizace tišších mostních závěrů, především před prostorem ulice Na
Příkopě (cca km 2,600)
Z hlediska vlivu na povrchové a podzemní vody
– v dalším stupni projekční přípravy navrhnout a s orgánem ochrany vod projednat koncepci
odvodnění, včetně návrhu zařízení na předčištění odpadních vod (usazovací nádrže,
lapoly, odlučovače ropných látek)
– v dalších stupních projektové přípravy provést hydrogeologický průzkum se zvláštním
zřetelem na ochranu vodních zdrojů, včetně domovních studní s návrhem vhodných
technických opatření
– před vypouštěním vod do recipientů navrhnout na základě výsledků směšovacích rovnic
(zejména pro Cl) případná opatření v podobě předčištění odpadních vod v záchytných a
usazovacích nádrží
– před zahájením stavebních prací provést zaměření hladin podzemní vody u studní a
objektů měření hladin v okolí plánované trasy a provést též vzorkování několika
vybraných objektů.
Z hlediska vlivů na půdu:
– provést podrobný pedologický průzkum v dotčeném území pro zjištění mocnosti orniční
vrstvy a stanovit množství skryté ornice
– v případě přebytku ornice (pokud nebudou skrývky použity ke zpětné rekultivaci ploch a
svahů) rozhodnout o jejich dalším využití ve spolupráci s orgánem ochrany ZPF
– dočasné skládky orniční vrstvy zabezpečit podle příslušných předpisů před jejich
znehodnocením, zejména pak zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin a
kontaminaci půdy jejich semeny
– veškeré skládky zemin situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby
nedocházelo k jejich zanášení
– povážení pozemků provádět v době vegetačního klidu
– zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot provádět po
stávajících komunikacích nebo v trase budované přeložky
Z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje:
− v dalším stupni projektové přípravy zpracovat podrobný geologický průzkum, v rámci
kterého bude optimalizován rozsah zásahu do horninového prostředí, s cílem nalezení
optimálního technologického postupu výstavby a provozu vzhledem k zásahu
horninového prostředí
Z hlediska vlivu na faunu, flóru a ekosystémy
− v rámci dalšího stupně projektové přípravy aktualizovat biologické průzkumy a na jejich
základě stanovit konkrétní podmínky pro minimalizaci vlivů na nalezené zvláště chráněné
druhy (zejména s ohledem na zajištění migrační průchodnosti, znemožnění vstupu do
prostoru staveniště)
− v rámci dalšího stupně projektové přípravy zpracovat podrobnou migrační studii Na
základě biologických průzkumů a podrobné migrační studie je také nutné zajistit během
výstavby průběžný monitoring migračních tras především v okolí vodních toků a
biokoridorů a v případě ohrožení migrujících živočichů stavební mechanizací provést
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opatření minimalizující škodlivé činnosti (realizací suchých propustků, dočasných
migračních zábran, odchytových zařízení, záchranných transferů apod.)
− již na základě provedených rešerší a předběžných průzkumů je zřejmé, že dojde
k zasažení do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Bude tedy nezbytné
zažádat o příslušné výjimky ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
− počáteční stavební práce (kácení porostů a skrývky zeminy) provádět mimo vegetační
období (cca polovina dubna – začátek srpna
−

přeložka Vsetínské Bečvy
o zachovat charakter koryta tak jako u zbývající části vodního toku (zpevnění pouze
kamenem, bez betonu)
o v případě nutnosti realizace příčného stupně zajistit migrační prostupnost toku

− během výstavby bude nezbytné monitorovat a zabraňovat šíření neofytních druhů rostlin
(křídlatka)
– minimalizovat zásahy do koryt a dna dotčených vodních toků, v průběhu výstavby
vyloučit pohyb mechanizace ve vodních tocích
Z hlediska vlivu na krajinu
− v dalším stupni projektové přípravy zpracovat studii vegetačních úprav s návrhem
vhodných výsadeb s cílem začlenění nového silničního tělesa do krajiny
Z hlediska vlivu na hmotný majetek a kulturní pmátky
−

trasa stavby musí být v rozsahu zemních zásahů archeologicky prozkoumána v rámci
předstihového záchranného archeologického výzkumu. Tato povinnost vyplývá ze zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči

Z hlediska vlivu na environmentální charakteristiky
− mostní objekt na přeložce silnice II/150 přes Vsetínskou Bečvu u Poličné – prověřit
možnost rozšíření mostního objektu o jedno mostní pole, na levý břeh Vsetínské Bečvy
− mostní objekt na přeložce silnice III. třídy Podlesí – Jarcová přes Vsetínskou Bečvu –
prověřit možnost rozšíření mostního objektu o jedno mostní pole, na levý břeh Vsetínské
Bečvy
− upravit trasování přeložky účelové komunikace u mostního objektu na přeložce silnice
III. třídy Podlesí – Jarcová tak, aby došlo k minimalizaci zásahu do lesního porostu
− dořešit přeložku bezejmenného levostranného přítoku Jasenického potoka v prostoru
MÚK Bynina, navržení koryta přírodního charakteru, bez zpevnění
− dořešit způsob křížení vodotečí „U Bertíka“ (km 6,500), v lokalitě Za Kopcem (km 7,440)
a jejího přítoku (km 7,550) – předpokládaný propustek navrhnout tak, aby byla podél toku
zachována suchá i mokrá migrační cesta (doporučena konstrukce z flexibilního plechu)
− LBC 3: V rámci změny územního plánu doporučeno v kooperaci s projektantem ÚSES upravit
vymezení biocentra tak, aby nezasahovalo do prostoru dotčeného navrhovaným záměrem

− LBC 5: V rámci změny územního plánu doporučeno v kooperaci s projektantem ÚSES
upravit vymezení biocentra tak, aby nezasahovalo do prostoru dotčeného navrhovaným
záměrem

HBH Projekt spol. s r. o.

76

Brno, duben 2010

Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Posouzení vlivu záměru Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat bylo
provedeno v rozsahu, který vyžaduje oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, zpracované dle přílohy č. 3 tohoto zákona.
Vycházelo se z mapových a výkresových podkladů předaných zadavatelem, jejichž míra
podrobnosti odpovídá míře podrobnosti díla ve stupni technické studie.
V projekčních podkladech v úrovni technické studie nebývá řešen plán organizace výstavby,
proto byly v rámci Oznámení EIA specifikovány pouze obecné požadavky na průběh
výstavby.
Přesná velikost záboru bude specifikována až v dalším stupni projektové dokumentace
(dokumentace pro územní rozhodnutí). Odhadnutá velikost záboru odpovídá míře přesnosti
v úrovni technické studie.
Při všech hodnoceních a doporučeních bylo postupováno s principem předběžné opatrnosti a
rozsahy záborů se stejně, jako působení hluku a imisí, záměrně nadhodnocovaly, aby
nedocházelo k opomenutí a zanedbání negativního působení některého z vlivů.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr byl předložen k posouzení v jediné aktivní variantě – variantě Aktivní, jako referenční
bylo především na úrovni modelového rozložení intenzit dopravy použito varianty Nulové,
tedy zachování stávajícího stavu silniční sítě. Kombinace urbanistických a geografických
faktorů prakticky znemožňuje jiné variantní řešení uvedeného dopravního tahu.
Během zpracování Oznámení EIA nebyly identifikovány zásadní střety s charakteristikami
životního prostředí, které by znemožňovaly realizaci navrženého řešení.
Nejvýznamnější tak zůstává problematika hlukového zatížení a nezbytnost demolic několika
rodinných domů.
Na základě zjištěných skutečností lze posuzovaný záměr doporučit k realizaci.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
POUŽITÉ PODKLADY:
Projekční studie
–
–
–

Studie „Studie úpravy silničního tahu Z-70, silnice I/57“, Ústav silničního hospodářství Praha,
pobočka Brno, prosinec 1977.
Technická studie „Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí –obchvat“, HBH Projekt, spol. s r.o.,
Brno, listopad 1993.
Technická studie „Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová obchvat“, HBH Projekt,
spol. s r.o., Brno, květen 2009.

Studie použité jako podklad pro Oznámení EIA
–
–
–
–

Stanovení intenzit dopravy „Silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová“, Ateliér dopravního
inženýrství ADIAS HBH Projekt spol. s r.o., Brno, březen 2010.
Rozptylová studie „Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí, obchvat“. ENVIROAD s.r.o.,
Ostrava, duben 2010.
Hluková studie „Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí, obchvat“. ENVIROAD s.r.o., Ostrava,
duben 2010.
Archeologická studie „Silnice I/57 – přeložka, úsek Valašské Meziříčí – Jarcová“. Mgr. Pavel
Šlézar a PhDr. Petr Vitula, Olomouc – Brno, 2010.

Dokumentace EIA zpracované dle zákona 244/1992 Sb. (řazeny chronologicky)
–
–
–

Dokumentace EIA „Silnice I/57 v úseku Semetín – Bystřička“, Metalic Cedres, Ostrava, březen
1993.
Dokumentace EIA „Silnice I/57 Semetín – Jablůnka – Valašské Meziříčí“, Regionální centrum
EIA, Ostrava, květen 1994.
Dokumentace EIA „Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Podlesí“, Regionální centrum EIA,
Ostrava, červenec 1995.

Další studie
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – obchvat (úsek MÚK Deza – MÚK Podlesí), geofyzikální
průzkum. Geodrill, Brno, říjen 2008.
Přeložka silnice I/57 Podlesí – Jarcová – Bystřička, geofyzikální průzkum. Sdružení Geofyzikální
průzkum Podlesí-Bystřička, Brno a Ostrava, říjen 2008.
Silnice I/57 Val. Meziříčí – obchvat Jarcová-Bystřička, Studie odtokových poměrů na řece Bečvě.
Povodí Moravy, Brno, duben 2009.
Generel dopravy Zlínského kraje. UDIMO, Ostrava, květen 2004.
Aktualizace modelu IAD Zlínského kraje. UDIMO, Ostrava, únor 2005.
Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje. UDIMO, Ostrava, září 2009.
Studie IAD Valašské Meziříčí. DHV CR, Brno, červenec 2008.

Územně-technický podklad regionálních a nadregionálních ÚSES, MMR a MŽP, 1996.
Soubor geologických a účelových map 1:50 000
Základní vodohospodářská mapa 1:50 000
mapové podklady (ZM 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000)
platné Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vydané dne 10.září 2008; Územně analytické
podklady ORP Valašské Meziříčí a Vsetín; územní plány dotčených obcí
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění (rozsah dle přílohy 3 zákona) – dále jen Oznámení EIA – je
zpracováno pro záměr „Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat“.
Posuzovaná stavba je jedním z úseků připravované přeložky silnice I/57 propojující Vsetín a
Valašské Meziříčí, v širším kontextu je pak součástí připravovaného silničního tahu mezi
rychlostní silnicí R48 u Palačova a plánovanou rychlostní silnicí R49. Tato přeložka má
nahradit technicky a kapacitně nevyhovující stávající silnici I/57. Hodnocený úsek přeložky
silnice I/57 je vedený v podobě obchvatu města Valašské Meziříčí a z centra města tak
odvede značnou část především tranzitní dopravy. Celá přeložka silnice I/57 je navržena jako
čtyřpruhová, směrově dělená komunikace s mimoúrovňovými křižovatkami.
Při zpracování Oznámení EIA byly popsány charakteristiky území, jednotlivé složky
životního prostředí a vlivy, kterými bude posuzovaný záměr v případě realizace působit.

POPIS POSUZOVANÝCH VARIANT
Z pohledu technického řešení je posuzovaný záměr předložen v jediné aktivní variantě (varianta
Aktivní). Jako referenční, především z hlediska intenzit dopravy byla definována varianta
Nulová, tedy zachování stávající silniční sítě. Jako součást varianty Nulové byla uvažována
stávající, silnice I/57 a dále silnice vedoucí v důležitých směrech intravilánem Valašského
Meziříčí – směrem na Hranice silnice I/35, směrem na Bystřici pod Hostýnem silnice II/150 a
III/05721 a směrem do Jarcové silnice III/05723.
Posuzovaný záměr začíná při severním okraji Valašského Meziříčí napojením na v současnosti
realizovaný úsek přeložky silnice I/35, Lešná – Valašské Meziříčí, 3. etapa. Napojení na stávající
silniční síť je zajištěno pomocí útvarové křižovatky MÚK Bynina. Tato křižovatka bude
v budoucnu zajišťovat rovněž napojení na přeložku silnice I/35 Valašské Meziříčí, severní
obchvat.
Ve svém úvodním úseku prochází řešená stavba směrem k jihozápadu po mostní estakádě
průmyslovými areály z velké části patřící společnosti DEZA, až se dostává na pravý břeh řeky
Bečvy. Podél řeky pak prochází přeložka cca 2 km, stavba zde prochází v těsné blízkosti areálu
loděnic a přes zahrádkářskou kolonii na pravém břehu řeky. Trasa přeložky kříží řeku
Rožnovskou Bečvu v místě jejího soutoku se Vsetínskou Bečvou a prochází při západním okraji
parku Abácie.
U parku Abácie je situována MÚK Poličná zajišťující napojení přeložky silnice I/57 na silnici
II/150 vedoucí z Valašského Meziříčí přes Poličnou směrem na Bystřici pod Hostýnem. Řešená
stavba odsud dále pokračuje směrem k jihu, nejprve ještě podél Vsetínské Bečvy. Ta se poté
dočasně odklání směrem k západu, takže posuzovaná stavba prochází po polích jižně od
Valašského Meziříčí. U blízkosti Úpravny vody Valašské Meziříčí mezi Jarcovou a Podlesím je
navržena MÚK Podlesí a přeložka silnice III. třídy Podlesí - Jarcová zajišťující napojení přeložky
silnice I/57 směrem do těchto dvou sídel.
Za MÚK Podlesí se přeložka silnice I/57 přimyká opět k Vsetínské Bečvě. Přeložka zde prochází
zúženou částí údolí v trase Vsetínské Bečvy, v tomto úseku tak bude nutné koryto vodoteči
přeložit do nové polohy mírně k západu.
Aby bylo i po realizaci přeložky zachováno propojení Brňova a Jarcové, je v koncovém úseku
přeložky silnice I/57 navržena přeložka silnice III. třídy vedená napříč údolím v nadjezdu nad
posuzovanou čtyřpruhovou komunikací.
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Trasa přeložky silnice I/57 v úseku Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat končí na rozhraní
katastrů Křivé a Brňov provizorním napojením na stávající silnici I/57. Výhledově bude
navazovat další úsek přeložky silnice I/57, Jarcová – Bystřička jih.
Posuzovaná přeložka prochází vyjma úvodního úseku na násypech, případně po mostních
estakádách. Realizace přeložky si vyžádá demolice několika objektů, a to jak průmyslových, tak
rodinných domů, případně objektů v rámci zahrádkářských kolonií. Demolice bude nezbytná
rovněž v případě jednoho stávajícího mostu a čerpací stanice úpravny vody Valašské Meziříčí.

STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr se nachází v severní části Zlínského kraje. Záměr je převážně situován při
západním okraji města Valašské Meziříčí, odkud pokračuje směrem k jihu až do prostoru
západně od Jarcové. Posuzovaný záměr prochází po 7 katastrálních územích: Mštěnovice,
Bynina, Krásno nad Bečvou, Poličná, Valašské Meziříčí – Město, Jarcová a Křivé (záměr
končí na rozhraní s k.ú. Brňov).
Zájmové území, jež je součástí Západních Karpat, je tvořeno především vrstevnatými
sedimenty flyšů, jež byly během terciéru a kvartéru denudovány. Působením eroze vznikl
poměrně členitý reliéf, kdy erozní bázi zájmového území tvoří řeka Bečva, resp. Vsetínská a
Rožnovská Bečva. V okolí těchto toků během kvartéru vznikly jílovité až štěrkovité fluviální
sedimenty.
Zájmové území nacházející se na rozhraní geomorfologických oblastí Západobeskydské
podhůří a Západní Beskydy je charakteristické relativně kontrastním reliéfem charakteru
pahorkatiny (východní a západní část zájmového území) až ploché hornatiny (Hostýnské a
Vsetínské vrchy na jihu). Od severu podél řeky Bečvy zasahuje relativně méně členitá
Valašskomeziříčská kotlina.
Zastoupení půd v zájmovém území je poměrně homogenní. V nivách vodních toků se
vytvořily fluvizemě. Okolní vyvýšený terén je pokryt kambizemí kyselou, příp. oglejenou.
Severní část zájmového území je pokryta luvickými pseudogleji.
Zájmové území se nachází převážně v mírně teplé klimatické oblasti, pouze okrajově od
jihovýchodu zasahuje chladná klimatická oblast. Nejtepleji je v severní (nejníže položené)
části zájmového území, které je zároveň srážkově nejméně bohaté. Směrem k jihu teploty
klesají a rostou úhrny srážek. Převládající jihozápadní proudění v území je usměrňováni
severojižně orientovaným údolím řeky Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy.
Zájmové území je jednou z nejvodnějších oblastí v rámci ČR. Osou zájmového území je řeka
Bečva, resp. nad soutokem s Rožnovskou Bečvou pak Vsetínská Bečva. Vodní toky v území
jsou regulovány, mají však obvykle zachován relativně přírodní charakter koryta. Zájmové
území poskytuje dobré podmínky pro akumulaci vod, na většině území je proto vyhlášen
CHOPAV Vsetínské vrchy.
Zájmové území se nachází na rozhraní čtyř biogeografických regionů: Podbeskydský (3.5),
Hranický (3.4) Vsetínský (3.9) a Hostýnský (3.8). /zemí se nachází ve 3. vyšší partie reliéfu
ve 4. vegetačním stupni.
Současný stav vegetace je oproti potenciálnímu značně odlišný. Zalesněné zůstaly strmé
svahy údolí Bečvy, resp. Vsetínské Bečvy, často se však jedná o umělé monokultury.
Ekologicky hodnotné jsou křovinaté stráně. V samotné nivě jsou porosty přírodního
charakteru soustředěny do břehových porostů vodotečí, které jsou v zástavbě ve Valašském
Meziříčí značně ruderalizované.
V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území, žádná lokalita soustavy
Natura 2000 ani přírodní park. V území se nachází jeden registrovaný významný krajinný
prvek a jeden památný strom.
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Město Valašské Meziříčí se svými více než 27 000 obyvateli představuje i historicky centrum
širšího zájmového území. V zájmovém území se nachází několik památkově hodnotných
objektů.

STRUČNÝ POPIS VLIVŮ
Realizací západního obchvatu dojde k významnému snížení intenzit na stávajícím průtahu.
Tento efekt však bude nejvýraznější až spolu s realizací obchvatu severního, tedy přeložky
silnice I/35. I přes realizaci obou obchvatů a snížení intenzit však zůstane zátěž uvnitř města
na některých místech významná.
Posuzovaný obchvat je veden prakticky posledním možným průchozím koridorem při
západním okraji Valašského Meziříčí, v blízkém kontaktu s obcemi Poličná a Jarcová. Tento
fakt přináší na několika místech přímé střety s jednotlivými obytnými domy a celkově povede
ke zvýšení hlučnosti s nutností realizace protihlukových opatření.
Imisní limity některých škodlivin jsou v zájmovém území překračovány již nyní. Realizací
posuzovaného záměru dojde k přerozdělení emisí z dopravy. Imisní příspěvky posuzované
stavby se prakticky výhradně vyskytují na úrovni jednotek procent stanovených imisních
limitů, významné zhoršení čistoty ovzduší se proto nepředpokládá.
Trvalý zábor půdy byl na základě dostupných podkladů vypočten na 58,154 ha, z toho je
33,351 ha zemědělský půdní fond a 0,152 ha jsou pozemky určených k plnění funkce lesa.
Realizace posuzovaného záměru si vyžádá demolice několika průmyslových i obytných
objektů, zahrádkářských chat, mostu a jímacího zařízení úpravny vody Valašské Meziříčí.
Realizace navrhovaného záměru si vyžádá úpravy křížených vodních toků, v jednom úseku
bude nutno přeložit koryto Vsetínské Bečvy. Ovlivnění podpovrchových vod lze očekávat
zejména v oblasti jejich jakosti, tyto vlivy jsou eliminovány odkanalizováním celé trasy a
přečištění vod před odtokem do recipientu. Z vodních zdrojů bude zasažena úpravna vody
Valašské Meziříčí záměr zasáhne do jejích ochranných pásem I., II.a a III. stupně.
K zásahům do horninového prostředí dojde při budování zářezů a při zakládání mostních
objektů a estakád. Při budování zářezů je třeba počítat s rizikem možné nestability svahu.
Záměr je veden přes nevýhradní ložisko nerostných surovin (písky a štěrkopísky).
Posuzovaný záměr nezasáhne do žádných výrazně hodnotných znaků přírodních či kulturních
charakteristik krajinného rázu. Nejvýrazněji budou dotčeny estetické charakteristiky území.
Stavba vedená většinou na násypu se bude uplatňovat v širších pohledech. V jižní části území
pak vytvoří novou osu údolí Vsetínské Bečvy.
Kulturní památky v území nebudou realizací posuzovaného záměru ohroženy. Nezbytné bude
provést záchranný archeologický průzkum.
Z institutů ochrany přírody budou dotčeny prvky územního systému ekologické stability a
významné krajinné prvky, v blízkosti záměru se nachází památný strom. Zasaženy budou
biotopy zvláště chráněných druhů živočichů. Záměr se nedotkne žádných zvláště chráněných
území, lokalit soustavy Natura 2000 ani přírodního parku.
Z prvků ÚSES budou zasaženy tři regionální a dva lokální biokoridory a dvě lokální
biocentra. Prvky ÚSES nadregionální úrovně dotčeny nebudou.
Z významných krajinných prvků budou přímo dotčeny pouze VKP „ze zákona“ – především
několik vodní toků, zasaženy budou jejich nivy. Na několika místech dojde k zásahu lesního
porostu.
Na základě zjištěných skutečností lze posuzovaný záměr doporučit k realizaci.
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Údaje v této příloze vycházejí ze studie „Silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, Stanovení
intenzit dopravy“, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Heinrich z Ateliéru dopravního inženýrství
firmy HBH Projekt v březnu 2010.
Metodika stanovení dopravních intenzit
Stanovení intenzity dopravy bylo zpracováno s využitím těchto podkladů:
a) Varianta dopravního modelu města Valašského Meziříčí (DHV, 2009)
b) Dopravní model Zlínského kraje (Mott Mc Donald, 2009)
c) Investiční záměr I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat – přehledná situace
silnice I/57 (HBH Projekt, 2009)
d) Výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2005 (ŘSD ČR)
e) Koeficienty růstu intenzit dopravy (ŘSD ČR, vydané v roce 2006)
Tabulka 1: Koeficienty růstu intenzit dopravy
rok
osobní
těžká

2005
1,00
1,00

2010
1,19
1,06

2015
1,33
1,10

2020
1,43
1,15

2025
1,50
1,18

2030
1,56
1,21

2035
1,63
1,24

2040
1,68
1,28

Základní data pro stanovení intenzit dopravy na stávající silniční síti byla zjištěna v roce 2008
v rámci průzkumové části zpracování dopravního modelu Valašského Meziříčí formou
podrobných křižovatkových průzkumů a průzkumů směrování dopravy zápisem SPZ.
Vyhodnocené intenzity byly zpracovány do dopravního modelu stávající i výhledové sítě
města Valašské Meziříčí.
Výchozí dopravní model byl následně překalibrován na intenzity jednotlivých dotčených
profilů celostátního sčítání dopravy z roku 2005 a celostátně platných koeficientů růstu
dopravy (viz Tabulka 1).
Silniční úseky zahrnuté do modelu jsou patné z Obrázku.1 a Tabulky 2).
Modelový výpočet byl zpracován pro období 2010 – 2040 s desetiletým intervalem.
Dokladovány jsou tři možné scénáře vývoje silniční sítě:
– silniční síť bez realizace jakýchkoliv dalších komunikací – viz Tabulka 3
– silniční síť s realizací přeložky silnice I/57 (západní obchvat) – viz Tabulka 4
– silniční síť s realizací přeložky silnice I/57 (západní obchvat) a přeložky silnice I/35
(severní obchvat) – viz Tabulka 5
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Obrázek 1: Schéma dopravní sítě
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Tabulka 2: Popis úseků stávající a výhledové silniční sítě dle Obrázku 1
označení
číslo silnice
úseku
stávající silniční síť
S1
S2
I/35
(ul. Masarykova)
S3
S4
S5
S6
S7
S8

S16
S17
S18
S19

křížení s III/03569 – bud. MÚK Bynina (vratná větev na I/35)
bud. MÚK Bynina (vratná větev na I/35) – křížení s I/57
(ul. Hulince)
křížení s II/150 (ul. Nádražní) – křížení s III/05721 (ul. Sokolovská)

(ul. Masarykova,
resp. Vsetínská)

křížení s III/05721 (ul. Sokolovská) – křížení s ul. Šafaříkova
křížení s ul. Šafaříkova – křížení ulice U Nemocnice
křížení ulice U Nemocnice – křížení ulice Palackého

I/57

křížení ulice Palackého – bud. křížení s přeložkou III. třídy Podlesí
– Jarcová
bud. křížení s přeložkou III. třídy Podlesí – Jarcová – křížení s
III/05722
křížení s III/05722 – křížení s III/05723

I/57

S10

S15

křížení s III/03568 – křížení s III/03569

křížení s I/57 (ul. Hulince) – křížení s II/150 (ul. Nádražní)

S9

S11
S12
S13
S14

popis úseku

II/150
(ul. U Abácie,
resp. Nádražní)

III/05721
(ul. Sokolská)
III/05723

přeložka silnice I/57
N1
N2
I/57
N3
N4
N5
přeložka III. třídy
Podlesí – Jarcová
N6
N7
přeložka III. třídy
Jarcová – Brňov
N8

HBH Projekt spol. s r. o.

křížení s III/05723 – Brňov (začátek zástavby)
Brňov (začátek zástavby) – hranice k.ú. Brňov
budoucí MÚK Poličná – křížení s ul. Sokolská
křížení s ul. Sokolská – křížení s I/35 (ul. Masarykova)
křížení s I/57 (ul. Vsetínská) – křížení s ul. Poláškova
křížení s ul. Poláškova – křížení s ul. Havlíčkova
křížení s ul. Havlíčkova – křížení s II/150 (ul. U Abácie)
Jarcová – křížení s I/57
počátek stavby – MÚK Bynina
MÚK Bynina – MÚK Poličná
MÚK Poličná – MÚK Podlesí
MÚK Podlesí – konec stavby
křížení se stávající I/57 – MÚK Podlesí
MÚK Podlesí – Jarcová (začátek zástavby)
Jarcová (začátek zástavby) –Jarcová (konec zástavby)
Jarcová (konec zástavby) – konec stavby

iii
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Tabulka 3: Intenzity dopravy při zachování stávajícího stavu – varianta Nulová
úsek

vozidla

2010
stávající silnice I/35
osobní
9 870
S1
těžká
5940
celkem
15810
osobní
10 860
S2
těžká
6540
celkem
17400
osobní
13 770
S3
těžká
8290
celkem
22060
osobní
7790
S4
těžká
26760
celkem
9 870
stávající silnice I/57
osobní
17 760
S5
těžká
7290
celkem
25050
osobní
15 030
S6
těžká
6170
celkem
21200
osobní
13 010
S7
těžká
5340
celkem
18350
osobní
13 760
S8
těžká
5650
celkem
19410
osobní
10 780
S9
těžká
4430
celkem
15210
osobní
10 780
S10
těžká
4430
celkem
15210
osobní
10 750
S11
těžká
4420
celkem
15170
osobní
10 540
S12
těžká
4330
celkem
14870
osobní
10 540
S13
těžká
4330
celkem
14870

HBH Projekt spol. s r. o.

rok
2015

2020

2023

2025

2030

2035

2040

11 030
6170
17200
12 140
6790
18930
15 390
8610
24000
8090
29290
11 030

11 860
6450
18310
13 050
7100
20150
16 550
9000
25550
8450
31250
11 860

12 150
6550
18700
13 370
7210
20580
16 960
9140
26100
8590
31950
12 150

12 440
6620
19060
13 690
7280
20970
17 360
9230
26590
8680
32590
12 440

12 940
6780
19720
14 240
7470
21710
18 050
9470
27520
8900
33770
12 940

13 520
6950
20470
14 880
7650
22530
18 860
9700
28560
9120
35110
13 520

13 930
7180
21110
15 330
7900
23230
19 440
10020
29460
9410
36190
13 930

19 850
7570
27420
16 800
6410
23210
14 540
5540
20080
15 370
5860
21230
12 040
4590
16630
12 040
4590
16630
12 010
4580
16590
11 780
4490
16270
11 780
4490
16270

21 340
7910
29250
18 060
6700
24760
15 630
5800
21430
16 530
6130
22660
12 950
4800
17750
12 950
4800
17750
12 920
4790
17710
12 670
4700
17370
12 670
4700
17370

21 860
8040
29900
18 500
6800
25300
16 010
5890
21900
16 930
6230
23160
13 270
4880
18150
13 270
4880
18150
13 230
4870
18100
12 980
4770
17750
12 980
4770
17750

22 380
8120
30500
18 940
6870
25810
16 390
5950
22340
17 340
6290
23630
13 580
4930
18510
13 580
4930
18510
13 550
4920
18470
13 290
4820
18110
13 290
4820
18110

23 280
8330
31610
19 700
7050
26750
17 050
6100
23150
18 030
6450
24480
14 130
5050
19180
14 130
5050
19180
14 090
5040
19130
13 820
4940
18760
13 820
4940
18760

24 320
8530
32850
20 580
7220
27800
17 810
6250
24060
18 840
6610
25450
14 760
5180
19940
14 760
5180
19940
14 720
5170
19890
14 440
5060
19500
14 440
5060
19500

25 070
8810
33880
21 220
7450
28670
18 360
6450
24810
19 420
6820
26240
15 210
5350
20560
15 210
5350
20560
15 180
5330
20510
14 880
5230
20110
14 880
5230
20110
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vozidla

2010
2015
stávající silnice II/150
osobní
6 800
7 590
S14
těžká
1930
2000
celkem
8730
9590
osobní
9 390 10 500
S15
těžká
1850
1920
celkem
11240 12420
stávající silnice III/05721
osobní
8 740
9 770
S16
těžká
1750
1810
celkem
10490 11580
osobní
8 400
9 380
S17
těžká
1660
1720
celkem
10060 11100
osobní
7 880
8 800
S18
těžká
1510
1570
celkem
9390 10370
stávající silnice III/05723
osobní
480
540
S19
těžká
100
100
celkem
580
640

HBH Projekt spol. s r. o.

rok
2020

2023

2025

2030

2035

2040

8 170
2090
10260
11 290
2000
13290

8 370
2120
10490
11 560
2040
13600

8 570
2150
10720
11 840
2060
13900

8 910
2200
11110
12 310
2110
14420

9 310
2260
11570
12 860
2160
15020

9 590
2330
11920
13 260
2230
15490

10 500
1890
12390
10 090
1800
11890
9 470
1640
11110

10 760
1920
12680
10 340
1830
12170
9 700
1670
11370

11 020
1940
12960
10 580
1850
12430
9 930
1680
11610

11 460
1990
13450
11 010
1890
12900
10 330
1730
12060

11 970
2040
14010
11 500
1940
13440
10 790
1770
12560

12 340
2110
14450
11 850
2000
13850
11 120
1830
12950

580
110
690

590
110
700

610
110
720

630
110
740

660
120
780

680
120
800
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Tabulka 4: Intenzity dopravy – varianta Aktivní bez severního obchvatu
úsek

vozidla

2010
stávající silnice I/35
osobní
3 840
S1
těžká
1920
celkem
5760
osobní
6 070
S2
těžká
2240
celkem
8310
osobní
8 270
S3
těžká
3060
celkem
11330
osobní
10 690
S4
těžká
3950
celkem
14640
stávající silnice I/57
osobní
11 060
S5
těžká
4080
celkem
15140
osobní
8 260
S6
těžká
3050
celkem
11310
osobní
6 180
S7
těžká
2280
celkem
8460
osobní
6 950
S8
těžká
2570
celkem
9520
osobní
7 950
S9
těžká
2940
celkem
10890
osobní
1 540
S10
těžká
320
celkem
1860
osobní
0
S11
těžká
0
celkem
0
osobní
0
S12
těžká
0
celkem
0
osobní
0
S13
těžká
0
celkem
0

HBH Projekt spol. s r. o.

rok
2015

2020

2023

2025

2030

2035

2040

4 290
2000
6290
6 790
2330
9120
9 250
3170
12420
11 950
4100
16050

4 610
2090
6700
7 300
2430
9730
9 940
3310
13250
12 850
4280
17130

4 730
2120
6850
7 480
2470
9950
10 190
3370
13560
13 160
4350
17510

4 840
2140
6980
7 660
2500
10160
10 430
3400
13830
13 480
4390
17870

5 030
2200
7230
7 960
2560
10520
10 850
3490
14340
14 010
4510
18520

5 260
2250
7510
8 320
2620
10940
11 330
3570
14900
14 640
4620
19260

5 420
2320
7740
8 580
2710
11290
11 680
3690
15370
15 090
4770
19860

12 370
4240
16610
9 230
3160
12390
6 910
2370
9280
7 770
2660
10430
8 890
3050
11940
1 720
330
2050
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13 300
4430
17730
9 930
3310
13240
7 430
2480
9910
8 360
2790
11150
9 560
3190
12750
1 850
350
2200
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13 620
4500
18120
10 170
3360
13530
7 610
2520
10130
8 560
2830
11390
9 790
3240
13030
1 900
350
2250
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13 950
4550
18500
10 410
3400
13810
7 790
2540
10330
8 770
2860
11630
10 030
3270
13300
1 940
350
2290
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14 500
4660
19160
10 830
3480
14310
8 110
2610
10720
9 120
2930
12050
10 430
3350
13780
2 020
360
2380
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15 160
4780
19940
11 320
3570
14890
8 470
2670
11140
9 520
3000
12520
10 900
3440
14340
2 110
370
2480
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15 620
4930
20550
11 660
3680
15340
8 730
2760
11490
9 820
3100
12920
11 230
3550
14780
2 180
380
2560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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stávající silnice II/150
osobní
8 280
9 260
9 950 10 200
S14
těžká
1710
1770
1850
1880
celkem
9990 11030
11800 12080
osobní
6 950
7 760
8 350
8 550
S15
těžká
1430
1490
1550
1580
celkem
8380
9250
9900 10130
stávající silnice III/05721
osobní
7 900
8 830
9 500
9 730
S16
těžká
1630
1690
1770
1800
celkem
9530 10520
11270 11530
osobní
7 550
8 440
9 070
9 290
S17
těžká
1560
1620
1690
1720
celkem
9110 10060
10760 11010
osobní
7 230
8 080
8 690
8 900
S18
těžká
1490
1550
1620
1640
celkem
8720
9630
10310 10540
přeložka silnice I/57
osobní
6 930
7 750
8 330
8 530
N1
těžká
2850
2950
3090
3140
celkem
9780 10700
11420 11670
osobní
8 560
9 570 10 290 10 540
N2
těžká
3520
3650
3820
3880
celkem
12080 13220
14110 14420
osobní
6 980
7 810
8 390
8 600
N3
těžká
2870
2980
3110
3160
celkem
9850 10790
11500 11760
osobní
6 530
7 300
7 850
8 040
N4
těžká
2680
2780
2910
2950
celkem
9210 10080
10760 10990
přeložka silnice III. třídy Podlesí – Jarcová
osobní
7 250
8 110
8 720
8 930
N5
těžká
2980
3090
3230
3280
celkem
10230 11200
11950 12210
osobní
3 310
3 700
3 980
4 080
N6
těžká
680
710
740
750
celkem
3990
4410
4720
4830
přeložka silnice III. třídy Jarcová – Brňov
osobní
3 310
3 700
3 980
4 080
N7
těžká
680
710
740
750
celkem
3990
4410
4720
4830
osobní
3 070
3 430
3 690
3 780
N8
těžká
630
660
690
700
celkem
3700
4090
4380
4480

HBH Projekt spol. s r. o.

vii

10 440
1900
12340
8 760
1600
10360

10 860
1950
12810
9 110
1640
10750

11 350
2000
13350
9 510
1680
11190

11 690
2060
13750
9 810
1730
11540

9 960
1820
11780
9 520
1730
11250
9 110
1660
10770

10 360
1860
12220
9 900
1780
11680
9 480
1700
11180

10 830
1910
12740
10 340
1820
12160
9 900
1750
11650

11 160
1970
13130
10 660
1880
12540
10 210
1800
12010

8 740
3170
11910
10 790
3920
14710
8 800
3190
11990
8 230
2990
11220

9 090
3250
12340
11 230
4020
15250
9 160
3280
12440
8 560
3060
11620

9 500
3330
12830
11 730
4110
15840
9 570
3360
12930
8 940
3140
12080

9 790
3440
13230
12 090
4250
16340
9 860
3460
13320
9 220
3240
12460

9 140
3320
12460
4 180
760
4940

9 510
3400
12910
4 340
780
5120

9 930
3490
13420
4 540
800
5340

10 240
3600
13840
4 680
830
5510

4 180
760
4940
3 870
710
4580

4 340
780
5120
4 030
720
4750

4 540
800
5340
4 210
740
4950

4 680
830
5510
4 340
770
5110
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Tabulka 5: Intenzity dopravy – varianta Aktivní včetně severního obchvatu
úsek

vozidla

2010
stávající silnice I/35
osobní
1 020
S1
těžká
380
celkem
1 400
osobní
3 480
S2
těžká
1 290
celkem
4 770
osobní
4 270
S3
těžká
1 580
celkem
5 850
osobní
7 360
S4
těžká
2 720
celkem 10 080
stávající silnice I/57
osobní
8 070
S5
těžká
3 310
celkem 11 380
osobní
5 340
S6
těžká
2 190
celkem
7 530
osobní
3 320
S7
těžká
1 360
celkem
4 680
osobní
4 070
S8
těžká
1 670
celkem
5 740
osobní
7 210
S9
těžká
2 660
celkem
9 870
osobní
1 550
S10
těžká
320
celkem
1 870
osobní
0
S11
těžká
0
celkem
0
osobní
0
S12
těžká
0
celkem
0
osobní
0
S13
těžká
0
celkem
0

HBH Projekt spol. s r. o.

rok
2015

2020

2023

2025

2030

2035

2040

1 140
390
1 530
3 890
1 330
5 220
4 770
1 640
6 410
8 230
2 820
11 050

1 220
410
1 630
4 190
1 400
5 590
5 130
1 710
6 840
8 850
2 950
11 800

1 250
410
1 660
4 290
1 420
5 710
5 260
1 740
7 000
9 060
3 000
12 060

1 280
420
1 700
4 390
1 430
5 820
5 380
1 750
7 130
9 280
3 030
12 310

1 330
430
1 760
4 570
1 470
6 040
5 600
1 800
7 400
9 650
3 100
12 750

1 390
440
1 830
4 770
1 500
6 270
5 850
1 840
7 690
10 090
3 180
13 270

1 440
450
1 890
4 920
1 550
6 470
6 030
1 900
7 930
10 400
3 280
13 680

9 020
3 440
12 460
5 970
2 280
8 250
3 710
1 410
5 120
4 540
1 730
6 270
8 060
2 760
10 820
1 730
330
2 060
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9 700
3 600
13 300
6 410
2 380
8 790
3 980
1 480
5 460
4 890
1 810
6 700
8 660
2 890
11 550
1 860
350
2 210
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9 930
3 650
13 580
6 570
2 420
8 990
4 080
1 500
5 580
5 000
1 840
6 840
8 870
2 930
11 800
1 900
350
2 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 170
3 690
13 860
6 730
2 440
9 170
4 180
1 520
5 700
5 120
1 860
6 980
9 080
2 960
12 040
1 950
360
2 310
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 580
3 780
14 360
7 000
2 500
9 500
4 350
1 550
5 900
5 330
1 910
7 240
9 450
3 040
12 490
2 030
360
2 390
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 050
3 880
14 930
7 310
2 570
9 880
4 540
1 590
6 130
5 570
1 950
7 520
9 870
3 110
12 980
2 120
370
2 490
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 390
4 000
15 390
7 540
2 650
10 190
4 680
1 640
6 320
5 740
2 020
7 760
10 170
3 210
13 380
2 180
390
2 570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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stávající silnice II/150
osobní
6 710
7 500
8 060
8 260
S14
těžká
1 380
1 440
1 500
1 520
celkem
8 090
8 940
9 560
9 780
osobní
5 210
5 830
6 260
6 420
S15
těžká
1 080
1 120
1 170
1 190
celkem
6 290
6 950
7 430
7 610
stávající silnice III/05721
osobní
7 030
7 860
8 450
8 650
S16
těžká
1 450
1 510
1 570
1 600
celkem
8 480
9 370 10 020 10 250
osobní
6 460
7 220
7 760
7 950
S17
těžká
1 330
1 380
1 450
1 470
celkem
7 790
8 600
9 210
9 420
osobní
5 740
6 410
6 890
7 060
S18
těžká
1 180
1 230
1 280
1 300
celkem
6 920
7 640
8 170
8 360
přeložka silnice I/57
osobní
8 440
9 440 10 140 10 390
N1
těžká
4 640
4 820
5 040
5 120
celkem 13 080 14 260 15 180 15 510
osobní
10 200 11 400 12 260 12 560
N2
těžká
5 610
5 820
6 090
6 180
celkem 15 810 17 220 18 350 18 740
osobní
9 690 10 830 11 640 11 930
N3
těžká
3 980
4 130
4 320
4 390
celkem 13 670 14 960 15 960 16 320
osobní
7 570
8 460
9 090
9 320
N4
těžká
3 110
3 230
3 370
3 420
celkem 10 680 11 690 12 460 12 740
přeložka silnice III. třídy Podlesí – Jarcová
osobní
7 670
8 570
9 220
9 440
N5
těžká
3 150
3 270
3 420
3 470
celkem 10 820 11 840 12 640 12 910
osobní
2 150
2 400
2 580
2 650
N6
těžká
440
460
480
490
celkem
2 590
2 860
3 060
3 140
přeložka silnice III. třídy Jarcová – Brňov
osobní
2 150
2 400
2 580
2 650
N7
těžká
440
460
480
490
celkem
2 590
2 860
3 060
3 140
osobní
1 670
1 860
2 000
2 050
N8
těžká
340
360
370
380
celkem
2 010
2 220
2 370
2 430

HBH Projekt spol. s r. o.

ix

8 450
1 540
9 990
6 570
1 200
7 770

8 790
1 580
10 370
6 830
1 230
8 060

9 190
1 620
10 810
7 140
1 260
8 400

9 470
1 670
11 140
7 360
1 300
8 660

8 860
1 610
10 470
8 140
1 480
9 620
7 230
1 320
8 550

9 220
1 660
10 880
8 470
1 520
9 990
7 520
1 350
8 870

9 630
1 700
11 330
8 850
1 560
10 410
7 860
1 380
9 240

9 920
1 750
11 670
9 120
1 610
10 730
8 100
1 430
9 530

10 640
5 170
15 810
12 860
6 250
19 110
12 210
4 430
16 640
9 540
3 460
13 000

11 070
5 300
16 370
13 370
6 410
19 780
12 700
4 540
17 240
9 920
3 550
13 470

11 560
5 430
16 990
13 970
6 570
20 540
13 270
4 660
17 930
10 360
3 640
14 000

11 920
5 610
17 530
14 400
6 780
21 180
13 680
4 810
18 490
10 680
3 750
14 430

9 670
3 510
13 180
2 710
490
3 200

10 050
3 600
13 650
2 820
510
3 330

10 510
3 690
14 200
2 950
520
3 470

10 830
3 800
14 630
3 040
540
3 580

2 710
490
3 200
2 100
380
2 480

2 820
510
3 330
2 190
390
2 580

2 950
520
3 470
2 290
400
2 690

3 040
540
3 580
2 360
420
2 780
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Obrázek 1 Pohled od severu do prostoru jižního okraje zástavby Byniny. Přeložka silnice I/57 prochází v km 1,333 napříč tímto mělkým údolím (na snímku zprava do leva) v km 1,333 po mostní
estakádě ve výšce až 14 m. Rodinné domy na fotografii se nenacházejí v záboru stavby, i přes to je vhodné s ohledem na kumulace se severním obchvatem Valašského Meziříčí zvážit jejich odkup.
Podél silnice do Byniny vpravo protéká Černý potok.

Obrázek 2 Pohled ze svahu Byninského vrchu směrem k jihu do prostoru navržené větve MÚK Bynina „Vsetín – Rožnov“. Na snímku vlevo se nachází hřbitov, v pozadí průmyslový areál Dezy.
Křižovatková větev před napojením na stávající I/35 prochází přímo přes budovu Motorestu U Trolla. Ostatní budovy v lokalitě jsou k demolici navrženy s ohledem na nemožnost jejich napojení.

HBH Projekt spol. s r. o.
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Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Obrázek 3 Pohled směrem k jihozápadu na ulici Na Příkopě, kde přeložka silnice I/57 cca v km 2,500 – 2,700 prochází
paralelně s ulicí v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Posuzovaný záměr zde prochází částečně po mostní estakádě
(v popředí), částečně na násypu ve výšce max. 7 m.

Obrázek 5 Volný prostor, jímž posuzovaná přeložka prochází podél
ulice Na Příkopě při pohledu od jihu (od ulice Na Příkopě). V pozadí
průmyslové areály v okolí ulice Hranická.
HBH Projekt spol. s r. o.

Obrázek 4 Obytná zástavba ulice Na Příkopě při pohledu od jihu.
Přeložka silnice prochází paralelně s ulicí při levém okraji snímku.

Obrázek 6 V cca km 2,700 – 3,500 v okolí loděnic prochází posuzovaný záměr při pravém břehu řeky Bečvy fragmentem
lužního lesa, jenž představuje pravděpodobně ekologicky nejhodnotnější lokalitu v blízkosti záměru. Lesní porost bude
realizací záměru z velké části zlikvidován.
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Obrázek 7 Realizací posuzované přeložky dojde v km 3,600 – 3,880 (prostor mezi loděnicí a ulicí M. Alše) k zásahu do zahrádkářské kolonie, v důsledku čehož zde bude muset být demolována
řada objektů. Násyp tělesa přeložky oddělí zbytek zahrádkářské kolonie od břehu Bečvy.

Obrázek 8 Pohled od západu (z centra města) k soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Posuzovaná stavba přichází do prostoru na snímku zprava, v km 4,100 kříží Rožnovskou Bečvu a dále
prochází západní částí parku Abácie (celá levá část snímku). Rozsah křížení Rožnovské Bečvy i parku Abácie je rozšířen o větve kosodélné MÚK Poličná. Šíře tělesa přeložky zde činí okolo 70 m.

HBH Projekt spol. s r. o.
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Obrázek 10 Pohled od železniční trati č. 303 (směr Hulín) směrem k jihu do prostoru přeložky
cca v km 4,800. Řešená stavba v tomto prostoru kříží železnici a zástavbu na snímku po mostní
estakádě ve výšce až 14 m. Výstavba si zde vyžádá demolici několika chat a rodinného domu.

Obrázek 9 Na levém břehu Vsetínské Bečvy při stávající silnici II/150 do Poličné je situován
Památník padlých vlastenců doplněný o památné Lípy popravených vlastenců. Ačkoliv nedojde
k jejich přímému zásahu, je nutno zamezit jejich poškození během stavebních prací.

Obrázek 11 Trasa mezi Valašském Meziříčím a Podlesím prochází otevřeným údolím Vsetínské Bečvy po převážně zorněných nivních sedimentech. Na snímku pohled od křížení železniční trati
č. 280 se stávající silnicí I/57 v Podlesí směrem k severozápadu do prostoru navržené MÚK Podlesí (cca km 6,100). V pozadí je patrný areál úpravny vody Valašské Meziříčí.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Obrázek 12 Přeložka silnice I/57 prochází v km 6,400 – 6,900 v trase
Vsetínské Bečvy. Koryto řeky bude nutno v délce asi 750 m přeložit mírně
k západu. Na snímku předmětný úsek Vsetínské Bečvy při pohledu k jihu.

Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Obrázek 13 V jižní části zájmového území se údolí Vsetínské Bečvy zužuje a přeložka do značné míry vyplňuje
prostor říční nivy. Na snímku pohled do údolí z jižního okraje Jarcové u konce posuzované stavby. Kromě hlavní
trasy se bude pohledově uplatňovat přeložka silnice III. třídy Jarcová – Brňov vedená v nadjezdu hlavní trasy.

Obrázek 14 Posuzovaný záměr je ukončen v km 7,990, kde na něj navazuje úsek přeložky silnice I/57 Jarcová – Bystřička jih. Na snímku pohled do prostoru na rozhraní těchto staveb. Realizace
řešeného úseku přeložky si zde vyžádá demolice několika objektů.

HBH Projekt spol. s r. o.

v

Brno, duben 2010

Lešná
Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat
Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.
Lešná

Přeložka silnice I/35
Lešná – Palaččov

Vysoká
u Valašského Meziříčí

Hostašovice
Jasenice
u Valašského Meziříčí

Přeložka silnice I/35
Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa

III/
03
56
4

Příluky

I/3

5

Mštěnovice

I/5

7

III/035
61

Lhotka
nad Bečvou

0.
0

Juřinka

1.0

16
III/439

I/35

MÚK
Bynina

III/0
356
1

Přeložka silnice I/35
Valašské Meziříčí,
severní obcvhat

2.
0

3
356
III/0

ry
sa

3.0

Krásno
nad Bečvou

Rožnovská

ažní

II/1

50

Nádr

III/05721

I/57

5.0

Branky

Přeložka silnice I/35
Zubří – Zašová

Va l a š s k é Me z i ř í č í
– Město

I/57 Vsetínská

MÚK
Poličná

á III/05721

I/35

Masarykova

4.0

50
II/1

k
Sokols

I/35

I/57

16
III/439

II/150

Přeložka silnice II/150
Poličná obchvat

I/57

I/35

Poličná

II/150

ká

I/35

nic

ce

a

Hra

v
ko

III/0
356
1

lin
Hu

Krhová
720
III/05

Ma

Lhota
u Choryně

Bynina

III/01
873

13
439

III/0
356
9

III/

III/0
356
1

III/0
356
8

Choryně

Hrachovec

MÚK
Podlesí

Drážky

6.0

2
572
III/0

7
I/5

III/05723
7.0

III/
05
72
3

Oznice

Jarcová
8.
0

0

0.3

0.6

0.9

1.2 km

Varianta Aktivní
posuzovaný úsek přeložky silnice I/57
přeložka Vsetínské Bečvy
navazující stavby v realizaci
navazující stavby v přípravě
Stávající silniční síť
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice nižších tříd

hranice katastrálního území

I/57
III/05722

Přeložka silnice I/57
Jarcová – Bystřička jih

Malá Lhota
u Valašského
Meziříčí
Brňov

7
I/5

varianta Nulová

Křivé

VYPRACOVAL

DATUM

ÚČEL

Mgr. Lenka KŘÍŽOVÁ DUBEN 2010 OZNÁMENÍ EIA

NÁZEV VÝKRESU

PŘEHLEDNÁ SITUACE

MĚŘÍTKO

1:30 000

ČÍSLO VÝKRESU

1

Projektová kancelář
pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00 Brno

uV

Technické řešení

Přeložka silnice I/57

posuzovaná stavba přeložky silnice I/57

Valašské Meziříčí – Jarcová, obchvat

vozovka

Přeložka silnice I/35
Valašské Meziříčí, severní obchvat

zářez

V s e t í n s k é

v r c h y

8
1.

1
0.

9
1.

0
0.

2.
0

1
LB K 3

2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

LBC 5

3.5

3.6

3.7

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

6.3

5.8

5.9

6.0

7.
7

6.1

úpravna vody
Valašské Meziříčí

N V L Va l a š s k é M e z i ř í č í – J a r c o v á

Povrchové a podzemní vody

ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně

6565

ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně vnitřní
ochranné pásmo vodního zdroje III. stupně

RB
K

Přeložka silnice II/150
Poličná obchvat

RBC 149
(Drážky)

Jarcová

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)
hladina rozlivu Q100

Ostatní
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

!

!

!
!

Poličná

)
51
15

VKP
Křovinatá stráň
Junákov

památkově cenná stavba – bod

území s archeologickými nálezy prokázanými či velmi pravděpodobnými

6566

7.
6

6.2

–

LBC 3

3.8

7.
5

ky

3.4

7.
4

regionální biokoridor

památkově cenná stavba – plocha

Brňov

7.3

ž
rá

3.3

4.7

5.0

5.4

6.9

2113

(D

3.2

4.6

4.9

5.3

5.7

6.8

9

48
15

36
BK

3.1

4.8

5.1

5.2

5.5

5.6

6.4

6.7

7.2

K

MÚK
Poličná

2.9

3.0

6.5

MÚK
Podlesí

2.8

L

Juřinka

6.6

7.1

RB

RB

ra)
Obo
–
y
žk
(Drá
7
4
K 15

2.7

7.0

9
7.

2.
6

4a

Památky

8
7.

Přeložka silnice I/35
Lešná – Valašské Meziříčí, 3. etapa

2.
1

3

8

GF

7
1.

2

2
0.

2111 6a

4d
6570
6571

!

3
0.

regionální biocentrum

6c

!

6
1.

7773

6b

lokální biokoridor

28

1.
5

4
0.

6569

Valašské Meziříčí – Město

1.4

K

1.3

lokální biocentrum

LB

1.2

e ž)

1.1

třít
1547 – S
K
B
R
(
3
RBK 155

1.0

!

0.5

0.9

registrovaný významný krajinný prvek

Územní systém ekologické stability

Krásno nad Bečvou
0.8

památný strom

j
k

!

0.6

C H O P A V

Ochrana přírody

!

Mštěnovice

hřbitov padlých tureckých
a německých vojáků

MÚK
Bynina

7771

0.7

hranice katastrálního území

Křivé

Bynina
7755

přeložka Vsetínské Bečvy
retenční nádrž
plánované navazující stavby

hřbitov
ochranné pásmo hřbitova
nevýhradní ložisko nerostných surovin (NVL)
sesuv

Přeložka silnice I/57
Jarcová – Bystřička jih

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 km

$

Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.

násyp

VYPRACOVAL

Mgr. Lenka KŘÍŽOVÁ

NÁZEV VÝKRESU

DATUM

DUBEN 2010

ÚČEL

OZNÁMENÍ EIA

ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY

MĚŘÍTKO

1:12 000

ČÍSLO VÝKRESU

2

Projektová kancelář
pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00 Brno

