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Přehled použitých zkratek
BPEJ
ČIŽP
ČHMÚ
ČR
ČSN
EIA
HG
CHLÚ
IG
KHS
k.ú.
LBC
LBK
LPF
MŽP
N
NCHLaP
NV
O
OI
OÚ
PD
POV
PUPFL
RB
ÚPD
ÚSES
ÚVH
VH
VKP
ZCHÚ
ZPF
ŽP

bonitní půdně ekologické jednotky
Česká inspekce životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
Česká republika
Česká státní norma
dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)
hydrogeologický (posudek, průzkum)
chráněné ložiskové území
inženýrsko geologický (průzkum)
Krajská hygienická stanice
katastrální území
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lesní půdní fond
Ministerstvo životního prostředí
odpady kategorie nebezpečné
nebezpečné chemické látky a přípravky
nařízení vlády
odpady kategorie ostatní
občanská iniciativa; oblastní inspektorát
obecní úřad
projektová dokumentace
plán organizace výstavby
plochy určené k plnění funkcí lesa
referenční (výpočtový) bod
územně-plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
univerzální výrobna hnojiv
vodohospodářský
významný krajinný prvek
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“).
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)
zpracovaná RNDr. Věrou Tížkovou, G-Consult spol. s r.o., Ostrava, osvědčení odborné
způsobilosti č. 3188/487/OPV/93, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j. 58326/ENV/16.
Navrhovaný záměr spadá do kategorie II, s tím, že záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu a
kategorii I dle §4 odst. 1 písm. c) podléhají posuzování pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě
závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Zlínského kraje, OŽPZ, který je podle zákona
příslušným úřadem státní správy pro posuzovaný záměr.
Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, držitelem autorizace k posuzování vlivů na
životní prostředí č.j.: 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím Ministerstva
životního prostředí č.j.: 51008/ENV/16 ze dne 24.8.2016.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu:
zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;
vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení;
vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.
Posuzovaným záměrem je přeložka silnic II/490 a II/495 jako obchvatu místních částí Uherského
Brodu - Těšova a Újezdce a úprava silnice II/495 na kategorii S9,5/70 v úseku km 0,0 - 1,67.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a
přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Rozsah a kapacita:
délka navrhované trasy

cca 3,8 km

kategorie

silnice II. třídy v kategorii S9,5/70 a S9,5/60

Záměr je součástí celkové koncepce vymístění silnic II. třídy z centra Uherského Brodu spolu s
jihovýchodním propojením II/495 a II/490 „Nivnice - Újezdec, obchvat“. Stávající silnice II/490 pak
může být v úseku od křižovatky se silnicí I/50 až po nové napojení km 1,980) vyřazena ze silnic II.
třídy a přeřazena do místních komunikací ve správě města Uherský Brod.
V případě dokončení celého vnějšího jihovýchodního obchvatu Uherského Brodu lze předpokládat
převedení tranzitní dopravy ze silnic II/490 a II/495 mimo město na tento vnější okruh, což přispěje
k odlehčení zejména oblasti centra města (ulice Dolní Valy, 26. dubna, Šumická).
Pro širší dopravní vztahy v oblasti kolem Uherského Brodu hraje zásadní roli silnice I/50, která je
též mezinárodním tahem E50 ve směru na Slovensko. Silnice I/50 začíná na křížení s Brněnským
městským okruhem (I/42), pokračuje v peáži1 s dálnicí D1 (úsek Brno východ, km 203 – Holubice,
km 210) a dále pokračuje samostatně jako silnice I. třídy přes Slavkov u Brna (křížení s I/54) –
Uherské Hradiště (křížení s I/55), prochází okrajem Uherského Brodu a dál vede směr Starý
Hrozenkov a Slovensko. Na slovenském území se v oblasti Trenčína kříží se slovenskou dálnicí
D1 a pokračuje na východ. Na silnici I/50 jsou navázány v oblasti Uherského Brodu silnice II. třídy
– II/490 a II/495.
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Silnice II/490 začíná u obce Říkovice, kde se kříží se silnicí I/55 a hned vzápětí i s dálnicí D1, dále
pokračuje směr Holešov – Fryšták – Zlín. Centrem Zlína prochází v peáži se silnicí I/49, potom
pokračuje jižním směrem do Bohuslavic u Zlína, Biskupic (křížení se silnicí II/492, která pokračuje
do Luhačovic), prochází Újezdcem, Těšovem a Uherským Brodem a dále na jih do Nivnice a končí
v Dolním Němčí.
Silnice II/495 vede z Moravského Písku přes Uherský Ostroh (křížení s I/55), Hluk do Uherského
Brodu, kde vede v peáži se silnicí I/50. Za Uherským Brodem se od silnice I/50 odpojuje a
pokračuje směr Šumice – Bojkovice – Brumov-Bylnice.
Význam záměru:
−

obchvat bude sloužit především jako odklon dálkové dopravy z/do Luhačovic mimo centrum a
zastavěnou část města Uherský Brod a tím přispěje ke zlepšení životního prostředí a
bezpečnosti obyvatel Těšova, Újezdce i přilehlé části Uherského Brodu;

−

obchvat bude významnou trasou v případě havárií jakéhokoliv charakteru na ulici Luhačovské,
1. května, Těšovské, Močidla a Šumické;

−

po realizaci obchvatu bude možné zvažovat humanizaci stávajících ulic v Újezdci a Těšově.

Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že záměr je v souladu se zásadami územního
rozvoje Zlínského kraje i územním plánem města Uherský Brod.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci
procesu posuzování předmětem oznámení záměru „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod
(obchvat částí Těšov, Újezdec)“, dokumentace o vlivech na životní prostředí „Přeložka silnic II/490
a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)“ a tohoto posudku.
V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se jak k technickému řešení
záměru popsanému v dokumentaci, tak k dotčenému území. Cílem bylo ověření předpokládaných
dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek pro hodnocení vlivů
na životní prostředí.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je následující:
Kategorie:

II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

Bod:

9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).

Předmětem posuzovaného záměru je přeložka silnic II/490 a II/495 jako obchvatu místních částí
Uherského Brodu - Těšova a Újezdce a úprava silnice II/495 na kategorii S9,5/70 v úseku km 0,0 1,67.
Délka přeložky je celkem cca 3,8 km, z toho délka obchvatu činí 2,16 km a délka úpravy 1,67 km.
Komunikace přeložky je navržena v extravilánu v kategorii S9,5/70 (směrodatná rychlost 80 km/h,
volná šířka 9,5 m), v koncovém úseku km 1,5 - KÚ v kategorii S9,5/60 (směrodatná rychlost 60
km/h).
Navržená trasa minimalizuje zářezové partie v úseku km 0,800 - 1,050 a přes údolí obou vodotečí
(Luhačovický potok a Olšava) a obě železniční tratě přechází na jednom mostním objektu délky
615 m (dále jen „estakáda“ nebo „celková estakáda“).
Rozsah a kapacita:
délka navrhované trasy

cca 3,8 km

kategorie

silnice II. třídy v kategorii S9,5/70 a S9,5/60

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Posuzovaným záměrem je přeložka silnic II/490 a II/495 jako obchvatu místních částí Uherského
Brodu - Těšova a Újezdce. Celková délka hodnocené trasy záměru činí cca 3,8 km, přičemž
projekčně byla stavba zpracována pro dva navazující úseky, se samostatným staničením:
1. stavba „Přeložka silnic II/490 a II/495 (obchvat Těšova a Újezdce)“ v délce 2,169 km, která
začíná poblíž areálu zemědělského družstva a končí na silnici II/490 v Újezdci.
2. stavba „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (střední úsek)“. Jedná se o úpravu
stávající silnice II/495 na kategorii S9,5/70 v celkové délce 1,67 km. Úsek začíná novou
okružní křižovatkou se silnicí III/49030 jižně od centra Uherského Brodu a končí poblíž
areálu zemědělského družstva.
Stavba „Přeložka silnic II/490 a II/495 (obchvat Těšova a Újezdce)“:
Navrhovaná trasa se ze stávající silnice II/495 v ZÚ (km 0,000) v místě sjezdu k farmě Těšov
postupně odklání do levotočivého oblouku R 500. Dále pokračuje v zářezu pravotočivým obloukem
R 800 po úbočí kopce směrem k severu, v přímé pak vede v násypu až k hranici lokálního
biokoridoru vymezeného podél potoka Olšavy. Potok Olšavu a železniční trať č. 341 (směr Vlárský
průsmyk) kříží mírným levotočivým obloukem R 500. Dále přechází v přímé Luhačovický potok, na
okraji Újezdce překonává další železniční trať č. 341 (Újezdec u Luhačovic – Luhačovice), a hned
vzápětí pomocí protisměrných oblouků se trasa připojuje na stávající silnici II/490 směrem do
Polichna (Luhačovic).
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Na trase jsou navrženy dvě stykové křižovatky pro připojení Újezdce (km 1,98 vlevo) a připojení
silnice II/495 od Šumic (km 0,57 vlevo).
Na trase se vyskytuje jeden mostní objekt – estakáda o délce cca 600 m (cca km 1,15 – 1,763),
která překoná celé údolí včetně vodoteče Olšavy a Luhačovického potoka a dvě železniční tratě č.
341. Estakáda je navržena na 16 dvojicích podpěr a na krajních opěrách. Opěry i podpěry budou
založeny na vrtaných pilotách. Celkem se estakáda skládá ze 17 polí, z nichž 11 polí má délku 36
m, 3 pole délku 34 m a krajní pole délku 25 m. Nejdelším polem o délce 43 m bude překonána žel.
trať a stávající silnice II/490 v koncové části estakády.
Podélný profil navrhované trasy přeložky silnic II/490 a II/495 v maximální míře respektuje
stávající konfiguraci terénu a překračované překážky. Výška estakády je max. 12 m nad úrovní
terénu.
V začátku úseku (km 0,0 – 0,6) je trasa vedena ve stoupání 3,75 % na terénu (zachování
podchodných vzdáleností od vedení VVN 110 kV) či v mírném násypu přes terénní sníženiny – s
maximální výškou násypu 2,5 m. V úseku cca km 0,65 – 1,05 je pak trasa navržena v zářezu
s maximální hloubkou 3,4 m. Následuje estakáda přes údolní nivu (viz výše) a v koncové části
úseku je trasa vedena v zářezu, směrové a výškové vedení je přizpůsobeno - minimalizace zásahu
do potencionálně nebezpečného sesuvného území (klesání 4 %).
Komunikace je navržena v kategorii S9,5/70 (směrodatná rychlost 80 km/hod.), v koncovém úseku
km 1,500 – KÚ S9,5/60 (směrodatná rychlost 60 km/hod dle čl. 8.3.2 ČSN 736101 pro oblast
složitých geologických podmínek).
Návrh trasy obchvatu je proveden v souladu s ČSN 73 6101, návrh křižovatek odpovídá ČSN 73
6102. Komunikace je navržena jako dvoupruhová, směrově nedělená silnice.
Šířkové uspořádání komunikace - přeložka silnice II/490 (ev. II/495) - hlavní trasa (kategorie
S9,50/70):
−
−
−
−
−

jízdní pruhy 2 x 3,50 m = 7,00 m
vodicí proužek 2 x 0,25 m = 0,50 m
zpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m = 1,00 m
průjezdná (volná) šířka 9,50 m

V oblasti křižovatek (km 0,575 a 1,980) jsou zřízeny odbočovací pruhy vlevo.
V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zachování, případně doplnění sjezdů z
dotčených silnic na přilehlé pozemky. Předpokladem bude zejména souhlas majitele komunikace a
zajištění potřebných parametrů rozhledu.
Přeložky souvisejících komunikací
Nezbytné úpravy související silniční sítě jsou navrhovány jen v oblasti úrovňových křižovatek:
−

v místě připojení silnice II/495 od Šumic (km 0,575 vlevo)

−

v místě připojení Újezdce pomocí místní komunikace (km 1,980 vlevo).

Obě komunikace jsou dle svého významu navrženy v příslušných kategoriích - S9,5 pro přeložku
silnice II/495 (v celkové délce cca 210 m) a S7,5 pro připojení místní komunikace do Újezdce (v
celkové délce 65 m).
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Bilance zemin
Celkové kubatury vykopané zeminy a zeminy potřebné do násypů jsou uvedeny v následujícím
přehledu (v kubaturách jsou započteny i rozhodující kubatury na vyvolaných přeložkách
komunikací). V závislosti na výsledcích podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v další
fázi projektové přípravy bude stanoven stupeň použitelnosti zemin těžených v zářezech trasy,
popř. způsob jejich úpravy pro použití v násypových partiích.
Tabulka č. 1: Bilance zemin pro stavbu „Přeložka silnic II/490 a II/495 (obchvat Těšova a Újezdce)“
3

3

3

Násyp (m )

Výkop (m )

Přebytek (m )

11 000

41 000

30 000

Přebytek zeminy bude použit na stavby v okolí, terénní úpravy a zbytek bude odvezen na skládku.
Sadové úpravy
V doposud zpracovaných projekčních podkladech (stupeň - technická studie) nebylo řešeno
osazení svahů násypů ani zářezů dřevinami. Na základě analogie s obdobnými dopravními
stavbami lze usuzovat, že povrch v okolí nové komunikace bude souvisle zatravněn a osázen
skupinami keřů a stromů. Projekt ozelenění bude součástí vyššího stupně projektové dokumentace
stavby. Pro lepší začlenění stavby (zejména násypů) do krajiny bude použito místně příslušných
přirozených druhů dřevin. Exotické dřeviny a kultivary budou vyloučeny.
Plán organizace výstavby
Stavba „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat Těšova a Újezdce)“ je náročnou
stavbou – jednak co se týče objemů zemních prací, tak i náročností z pohledu geologických
poměrů a výstavby mostních estakád. Zájmové území se těsně přimyká k obydleným oblastem
(Těšov, Újezdec), což klade nároky jednak na zachování obslužnosti území po dobu stavby, ale
také na nutnost zabezpečení dopravy materiálu pro samotnou výstavbu. Z hlediska ucelených
částí lze stavbu rozdělit na samostatné celky:
úsek č. 1: km 0,000 – 1,200 - výstavba v polích podél stávající silnice II/495; přístup do trasy ze
stávající silnice II/495;
úsek č. 2: km 1,200 – 1,480 - výstavba estakády nad vodním tokem Olšavy; přístup ze strany
II/495 (zajistit provizorní komunikaci z hřbetu do údolí), nutnost přes Olšavu provizorní most,
přístup od ul. Široké nevyužívat;
úsek č. 3: km 1,480 – 2,166 - dokončení estakády nad koridory železničních tratí a také nad
Luhačovickým potokem a silnicí II/490; přístup do oblasti je možný od silnice II/490 a dále z
příjezdové komunikace k farmě, která umožňuje přístup staveništní dopravy do oblasti mezi
Luhačovickým potokem a Olšavou (ověřit nosnost mostu, jinak zřídit provizorní přemostění).
Výše uvedený postup je návrhem možného řešení, detailní projednání přístupových a přepravních
tras by mělo být součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.
Stavba „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (střední úsek):
Tzv. střední úsek plánované přeložky silnic II/490 a II/495 vede převážně v trase stávající silnice
II/495. Začátek úpravy je na křižovatce se silnicí III/49030, poté vede silnice východním směrem a
po cca 1,2 km od křižovatky II/495 x III/49030 přechází mostním objektem Bánovský potok. Celá
trasa středního úseku končí u odbočky k farmě Těšov. (Od farmy Těšov dále pokračuje přeložka
silnic II/490 a II/495 severovýchodním směrem a tvoří obchvat Těšova a Újezdce.)
Varianta středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 s okružní křižovatkou začíná přestavbou
křižovatky silnic II/495 x III/49030 na okružní křižovatku (v blízkosti fotovoltaické elektrárny) a končí
průsečnou křižovatkou s účelovou komunikací napojující farmu Těšov. Tato varianta s okružní
křižovatkou na začátku úseku byla oznamovatelem určena jako jediná varianta k posouzení vlivů
na životní prostředí. (Okružní křižovatka umožní napojení průmyslové zóny Bogárovo na jižním
Posudek - EIA
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okraji Uherského Brodu.)
Komunikace je navržena jako dvoupruhová, směrově nedělená silnice kategorie S9,5/70.
Komunikace v nových parametrech bude vytvořena jednostranným rozšířením stávající silnice
II/495.
Základním principem návrhu je dodržet požadované parametry komunikace s důrazem na
minimální zásah do nových pozemků.
Šířkové uspořádání komunikace:
−
−
−
−
−

jízdní pruhy 2 x 3,50 m = 7,00 m
vodicí proužek 2 x 0,25 m = 0,50 m
zpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
celková šířka profilu 9,5 m

Výškově trasa středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 kopíruje terén a stávající silnici II/495.
Trasu nebylo třeba z pohledu výsledného sklonu upravovat. Jediným upravovaným prvkem z
pohledu výškového řešení byl vrcholový oblouk s vrcholem tečnového polygonu ve staničení km
0,959 69.
Návrhové prvky odpovídají požadované kategorii a návrhové rychlosti. Výškový vypuklý oblouk ve
staniční 0,959 69 byl navržen na minimální poloměr rozhledu pro zastavení. Ostatní výškové
oblouky jsou komfortnější a zajišťují rozhled větší.
Navrhovaná trasa středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 se výškově drží stávající silnice
II/495. Násypová tělesa, ani zářezy většího rozsahu nejsou navrhovány.
Stávající styková křižovatka s hlavním směrem na relaci Uherský Brod - silnice I/50 bude
přestavěna na okružní křižovatku s vnějším průměrem D 50 m. Křižovatka je navržena jako
čtyřramenná, 4. rameno napojuje budoucí průmyslovou zónu „Bogárovo". Pro nově navrhovanou
křižovatku budou rozšířeny dopravní plochy pouze ve směru nové průmyslové zóny, zbylá část
okružní křižovatky využívá současné dopravní plochy, které není nutno pro přestavbu více
rozšiřovat.
V trase upravovaného středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 se nachází trubní propustek
(staničení km 0,080 40) a mostní objekt přes Bánovský potok (staničení km 1,188 - 1,199). Při
výstavbě středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 bude provedena revize stavu a v případě
potřeby bude celý propustek rekonstruován.
Mostní objekt přes Bánovský potok ve stávajícím stavu odpovídá návrhové kategorii silnice S7,5,
šířkově tudíž pro požadovanou kategorii silnice S9,5/70 nevyhovuje a bude ho nutno rozšířit.
Předpokládá se - v době realizace středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 - jednostranné
rozšíření mostu o 2 m na levou stranu ve směru staničení a současně výměna celé nosné
konstrukce.
Zemní práce prováděné v souvislosti se středním úsekem přeložky silnic II/490 a II/495 souvisí
zejména s rozšířením zářezu v její první části od staničení km 0,085 do staničení km 0,350 a
s rozšířením ploch pro přestavbu stávající stykové křižovatky II/495 x III/49030 na křižovatku
okružní. Další zemní práce už jsou menšího rozsahu a souvisí s vytvořením nových příkopů a
obnovou stávajících na zbylé části středního úseku přeložky II/490, II/495.
Tabulka č. 2. - Celková bilance zemních prací pro střední úsek přeložky silnice II/490, II/495
3

3

3

Násyp (m )

Výkop (m )

Přebytek (m )

2 480

5 920

3 440
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Tabulka č. 3. - Bilance zemních prací pro úpravu křižovatky a zřízení napojení průmyslové zóny „Bogárovo“
3

3

3

Násyp (m )

Výkop (m )

Přebytek (m )

70

720

650

I.3. Umístění záměru
Kraj

Okres

ORP

POÚ

Obec

Katastrální území

Zlínský

Uherské Hradiště

Uherský Brod

Uherský Brod

Uherský Brod

k.ú. Uherský Brod
k.ú. Těšov
k.ú. Újezdec u Luhačovic

Šumice

k.ú. Šumice u Uherského Brodu

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Město Uherský Brod

I.5. IČ oznamovatele
00291463

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:
úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí je
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru předcházející správním řízením ve smyslu složkových
zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení a související
opatření budou dále upřesňována a konkretizována v dalších etapách přípravy a projednávání
záměru. Technické řešení záměru bude rovněž reagovat na závěry posudku, resp. stanoviska
příslušného úřadu státní správy z hlediska vlivů na životní prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek:
a) z hlediska formálního, tj. podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (ve znění pozdějších předpisů),
b) podle odborných kritérií souvisejících s očekávanými vlivy záměru na životní prostředí a
veřejné zdraví.
Dokumentace obsahuje textovou část a přílohy:
1 – Vyjádření úřadů
2 – Grafické přílohy
3 – Rozptylová studie
4 – Hluková studie
5 – Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
6 – Hodnocení vlivů na krajinný ráz
7 – Biologický průzkum
8 – Závěr zjišťovacího řízení a vyjádření k oznámení záměru
Vlastní textová část obsahuje 90 stran textu a svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4 k
zákonu - Náležitosti dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Jak v hlavním textu, tak v přílohách dokumentace jsou hodnoceny základní a podstatné aspekty
očekávaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví: vlivy na zdraví obyvatel a kvalitu ovzduší,
vlivy hluku, vlivy na povrchové a podzemní vody, vlivy na flóru, faunu a krajinu, a to jak během
provozu, tak i během výstavby záměru.
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:
„Záměr „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)“ naplňuje dikci
bodu 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I), kategorie II, přílohy č. 1 zákona. Vzhledem k výše uvedenému bylo dle § 7 zákona
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda záměr bude posuzován podle tohoto zákona.
Na základě zjišťovacího řízení prováděného podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, bylo
zjištěno, že záměr může mít významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a je tedy nutno jej dále
posoudit podle zákona.
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Záměr „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)“
bude dále posuzován podle citovaného zákona.
Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad ve zjišťovacím řízení hodnotil informace
obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních. Zjišťovací řízení poukázalo na hlavní
problematické aspekty záměru, kterými je třeba se nadále zabývat.
Do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí zpracované autorizovanou osobou dle přílohy č. 4
citovaného zákona je nutné zapracovat a vypořádat se s připomínkami v došlých vyjádřeních.
V dokumentaci budou rozpracovány především kapitoly řešící:
varianty záměru:
→ Dle požadavku Městského úřadu Uherský Brod, odboru životního prostředí bude
rozpracována varianta stavby částečné estakády dle technické studie, a to přes údolí s
významnými migračními trasami vodních toků Olšavy a Luhačovického potoka s lokálními
biokoridory a významného krajinného prvku nivy řeky Olšavy a Luhačovického potoka o
doplnění mostního objektu SO 201 (v km 1,333) dle metodické příručky „Průchodnost silnic a
dálnic pro volně žijící živočichy“, která je výstupem projektu vědy a výzkumu Ministerstva
životního prostředí ČR. Vzhledem k existenci zvláště chráněných druhů živočichů v lokalitě
bude tato varianta zaměřena na snížení vlivu na tyto druhy. Důraz bude kladen na vytvoření
preventivního opatření při přípravě trasy dodržením funkčnosti propojení ekosystému
částečnou estakádou přes dotčenou vodní a nivní lokalitu s dodržením rozměrových parametrů
podchodů pro migraci uvedených živočichů pod komunikací, které je předpokladem k
zajištění migrační průchodnosti, tak bezpečnosti silničního provozu.
→ Dle požadavku občanů, orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Zlínského kraje a České
inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno bude dokumentace a její přílohy
obsahovat posouzení varianty estakády přes celou nivu Olšavy.
→ Dle požadavku České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno, který
vychází ze závěrů biologického průzkumu, v dokumentaci zvážit rovněž variantu tunelu v
části přeložky, která má být v zářezu před nivou Olšavy, a to v případě, bude-li tato varianta
účelná a z technických hledisek možná.
eliminaci negativních vlivů záborem stanovišť a vytvoření bariérového efektu v krajině, na snížení
rizik usmrcování a zraňování vývojových stadií a jedinců volně žijících živočichů, kteří se v území
nacházejí (dle biologického průzkumu).
posouzení vlivu na krajinný ráz území v exponovaných pohledech od Újezdce ve směru na obec
Šumice a oblast Bílých Karpat.
fázi výstavby a s ní spojených vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (podle znění § 5 odst. 3
zákona).
problematiku odvedení srážkových vod z komunikace (viz vyjádření České inspekce životního
prostředí).
Dále budou odstraněny nedostatky, na které upozorňoval z hlediska odpadového hospodářství Krajský
úřad Zlínského kraje.
K dokumentaci bude připojeno:
odborné studie přiložené k oznámení EIA (rozptylová studie, hluková studie, posouzení
zdravotních rizik, hodnocení vlivů na krajinný ráz a biologický průzkum v rozsahu biologického
hodnocení) je třeba aktualizovat na základě požadavků uplatněných v rámci zjišťovacího řízení.
Studie budou rovněž vyhodnocovat fázi výstavby záměru.
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Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 zákona,
zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona, kde je nutno především podrobně vyhodnotit problémové okruhy, které
byly předmětem připomínek k oznámení uvedených níže.“
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů
z hlediska navrhovaných variant, ochrany veřejného zdraví, ochrany vod, ochrany přírody a
provádění stavby jsou v předložené dokumentaci odpovídajícím způsobem zpracovány.
Dokumentace obsahuje kromě rovněž samostatné vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení i
jednotlivých vyjádření k oznámení (str. 6 - 13 dokumentace).
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům
přílohy č. 4 k uvedenému zákonu.
Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Dokumentace jako celek je
zpracována v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za běžný a standardní.
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

II.2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.
Část B - Údaje o záměru
Základní údaje
Tato část je členěna do 9 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří popis
rozsahu a umístění záměru, popis technického a technologického řešení záměru. Jsou zde
uvedeny základní informace o posuzovaném záměru. Dokumentace uvádí popis stavebního řešení
i popis technologického řešení, včetně zdůvodnění záměru a popisu zvažovaných variant.
Podrobně je také uveden výčet dotčených územně samosprávných celků a výčet navazujících
správních rozhodnutí a správních úřadů, které je budou vydávat.

Hodnocení: Základní údaje obsahují informace požadované zákonem a jsou dostačující
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Dokumentace obsahuje základní technické údaje o záměru, popis technického řešení i popis
výstavby a provozu plynovodu. Veškeré informace lze hodnotit jako správné a dostačující.
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Údaje o vstupech
Půda
Záměr je liniovou stavbou v krajině, která vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy. Dokumentace
uvádí orientační rozsah záboru ZPF. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou záměrem
dotčeny.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá projektovým podkladům na úrovni technické studie,
informace o záborech půdy lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné či technologické vody. Spotřeba vody je
vázána na etapu výstavby, po uvedení do provozu nevyžaduje záměr trvalý odběr vody.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí potřebu surovin pro výstavbu posuzovaného záměru. Provoz komunikace
nevyžaduje významnější zdroje energií ani surovin.
Bilance výkopů a násypů je uvedena v rámci popisu technického řešení v části B.I. dokumentace.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí rozbor současného a výhledového stavu silniční sítě a silniční dopravy v okolí
města Uherský Brod. Popis doplňují údaje o dopravních intenzitách v jednotlivých sledovaných
profilech komunikací procházejících přes město Uherský Brod v horizontu roku 2022 pro nulový
stav a pro realizaci záměru. Údaje jsou doplněny přehlednou mapou s vyznačením silniční sítě a
sledovaných profilů komunikací.
Dokumentace se dále zmiňuje o stavební dopravě, která je řešena v plánu organizace výstavby.
Záměr nebude vyžadovat přeložky polních cest. Stávající cyklostezky budou respektovány, event.
navrženy úpravy související se změnou silniční sítě.
Jiné nároky na infrastrukturu nevznikají. Inženýrské sítě dotčené výstavbou budou uvedeny do
původního stavu, ev. do stavu požadovaného jejich správci.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Údaje o výstupech
Ovzduší
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování ovzduší související s posuzovaným záměrem.
Dokumentace uvádí rozbor emisí znečišťujících látek během výstavby. Vychází se přitom
z odhadu stavební dopravy na úrovni technické studie. Zvláštní pozornost je věnována stanovení
emise tuhých částic, včetně jejich resuspeze do ovzduší. Výsledkem jsou emisní toky tuhých látek
ze stavebních fází spojených s manipulací s tuhými látkami (zeminy, stavení materiály) a pohybem
stavebních mechanismů.
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Doprava je charakterizována jako liniový zdroj znečišťování ovzduší a je uveden rozbor
znečišťování ovzduší automobilovou dopravou. Dále jsou uvedeny emise z dopravy na
hodnocených profilech komunikací pro rok 2022 v nulové a aktivní variantě. Emise z dopravy jsou
vypočteny pomocí programu MEFA 13. Uvedené hodnoty jsou vstupními daty pro vyhodnocení
vlivu na kvalitu ovzduší.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o druhu odpadních vod produkovaných v průběhu
výstavby a provozu komunikace.
Je popsán systém odvádění dešťových vod v jednotlivých úsecích posuzované komunikace.
Prioritou je zachování dešťové vody v krajině formou zasakování, pouze v nutných případech je
navrhováno odvádění vody do blízkých vodotečí.
Bilance dešťových vod není v této fázi stanovena, bude předmětem další přípravy stavby společně
s prověřením způsobu nakládání s dešťovými vodami.
Odpadní vody splaškové a technologické nebudou za provozu komunikace produkovány.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. S ohledem na plošný rozsah komunikace lze akceptovat absenci bilance dešťových
vod i potenciálně znečišťujících látek (zejména chloridů) ve srážkových vodách.
Odpady
Dokumentace uvádí přehled produkce odpadů vznikajících při výstavbě záměru, za jeho provozu a
při ukončení provozu záměru. V textu je uveden přehled základní platné legislativy v odpadovém
hospodářství a informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Ostatní
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku při výstavbě komunikace i po uvedení do provozu. Jsou
uvedeny informace o dočasných zdrojích hluku ze stavební činnosti.
Z hlediska provozu ovlivňuje výslednou hlukovou situaci řada parametrů, které dokumentace
popisuje. Základním parametrem je předpokládaná dopravní zátěž, které je popsána
v dokumentaci a vychází z dopravního modelu.
Pro hodnocení hluku z provozu se odvolává na přílohu č. 4 – Hluková studie, ve které je hodnocen
hluk z dopravy na posuzovaném úseku silnic II/490 a II/495.
Vliv vibrací je uveden v obecné formě s tím, že vibrace jsou vyvolány provozem těžké nákladní
dopravy. Obytná zástavba je situována v dostatečné vzdálenosti od komunikace, což omezuje
negativní dopady provozu v okolí silnice.
Zdroje záření jsou u záměru vyloučeny.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik zájmového území.
Na základě uváděných informací lze konstatovat:
1. Územní systém ekologické stability – záměrem bude dotčen ÚSES na regionální a
nadregionální úrovni. Komunikace protíná lokální v km 1,2 – 1,35 biokoridor LBC Za
mlýnem, č. 774 081 - 4, který je vymezen v prostor soutoku Olšavy a Luhačovického potoka.
Dále kříží v místě spojení obou staveb navržený lokální biokoridor LBK č. 766 827 – 7 a
prochází podél navrženého lokálního biocentra LKC Zákomenské, č. 766 828 – 3.
2. Zvláště chráněná území a přírodní parky – ZCHÚ nejsou navrhovaným záměrem dotčena,
ani v blízkosti žádné ZCHÚ nenachází.
3. Soustava Natura 2000 – záměrem není dotčena žádná evropsky významná lokalita ani ptačí
oblast.
4. Významné krajinné prvky – záměrem budou dotčeny VKP ze zákona (vodní toky, nivy
vodních toků), registrované VKP nejsou záměrem dotčeny.
5. Území historického, kulturního nebo archeologického zájmu – v území nejsou situovány
žádné objekty historické či památkové hodnoty; v území je prokázán výskyt archeologických
nálezů.
6. Území zatěžována nad míru únosného zatížení – v zájmovém území se nenachází.
7. Staré ekologické zátěže – v zájmovém území nejsou staré ekologické zátěže registrovány.

Hodnocení: Dokumentace uvádí výčet podstatných environmentálních charakteristik. Záměr se
dotýká prvků ochrany přírody (územní systém ekologické stability, vodní tok a niva vodního
toku), což je v dokumentaci správně identifikováno.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uváděné informace lze považovat za dostačující.
Bez připomínek.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí základní informace o ovzduší a klimatických podmínkách v zájmovém území.
Ze zjištěných dat vyplývá, že v zájmové lokalitě je překračován imisní limit pro roční koncentrace
benzo(a)pyrenu, a to v celé ploše zájmového území. Imisní limity pro další sledované škodliviny a
typy koncentrací nejsou v lokalitě překračovány.
Popis doplňuje klimatická charakteristika území.

Hodnocení: Tato část dokumentace obsahuje potřebné informace, bez připomínek.
Povrchová a podzemní voda
Dokumentace uvádí základní údaje o povrchových vodách na území výstavby. Je popsána
hydrologická situace území s povodím dotčených vodních toků – Luhačovického potoka a Olšavy.
Území je charakterizováno jako málo vodné.
Jsou uvedena záplavová území obou toků, do který stavba okrajově zasahuje.
Dokumentace uvádí základní popis hydrogeologické situace. Stavba nezasahuje do ochranných
pásem vodních zdrojů. Území CHOPAV není v zájmovém území vymezeno.

Hodnocení: Informace o povrchových a podzemních vodách lze považovat za dostačující. Bez
připomínek.
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Půda
Dokumentace uvádí základní charakteristiku půdního prostředí v území a převládající půdní typy
v lokalitě. V textu se konstatuje, že trasa je vedena převážně po zemědělských pozemcích.
Dokumentace uvádí, že podrobnější údaje o půdách (typ, mocnost apod.) budou získány
pedologickým průzkumem.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Vzhledem k rozsahu navrhovaných
záborů ZPF by bylo vhodné provést podrobnější rozbor zemědělské půdy s uvedením rozsahu a
podílu záboru v jednotlivých BPEJ a třídách ochrany ZPF.
Tyto údaje budou upřesněny v navazujících etapách přípravy záměru (viz návrh stanoviska).
Geofaktory životního prostředí
Dokumentace uvádí geomorfologickou charakteristiku území a popis geologických poměrů. Jsou
popsány základní typy a charakter podložních vrstev.
Dokumentace uvádí hydrogeologickou charakteristiku území a popis hydrogeologických podmínek
zájmového území. Souvislý horizont podzemní vody lze očekávat pouze v prostoru údolních niv
vodních toků, kde dochází k infiltraci vody z koryta toků. Území je z vodohospodářského hlediska
méně významné, podzemní vody jsou odebírány jen vyjímečně pro užitkové účely.
V zájmovém území je rovněž popsán výskyt nestabilních a sesuvných území (aktivní a potenciální
plochy).

Hodnocení: Informace o geologických poměrech a podzemních vodách lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
Přírodní zdroje
Dokumentace uvádí, že v zájmovém území nejsou evidována žádná ložiska nerostných surovin,
chráněná ložisková území, dobývací prostory ani průzkumná území.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Flóra, fauna a ekosystémy
Dokumentace uvádí biogeografickou charakteristiku území. Dále jsou shrnuty údaje z biologického
průzkumu v trase hodnocené komunikace, který byl proveden v květnu a červnu 2015.
Z hlediska fauny jsou ohrožené druhy zastoupeny ve všech typech biotopů, a to včetně
velkoplošně zemědělsky obdělávaných ploch. Z hlediska zvláště chráněných druhů je nejcennější
stanoviště v km 1,8 – 2,1 ve svahu nad komunikací II/490 - biotop se sadem a fragmenty
teplomilné vegetace (kudlanka, zlatohlávek tmavý, otakárek ovocný, čmeláci, mravenci rodu
Formica, ještěrka obecná, netopýři a některé druhy ptáků včetně hnízdění).
Významná je také niva Olšavy se zastoupením komplexu různých biotopů v km 1,2 - 1,5 (čmeláci,
netopýři a hnízdní výskyt mají bramborníček černohlavý, lejsek šedý, slavík obecný, ťuhýk obecný
a žluva hajní).
Ve středním úseku je cennější východní část, která zahrnuje křížení Bánovského potoka a je
osídlena více ZCHD, než část západní. V okolí Bánovského potoka je tu zastoupen ohrožený
hmyz (zlatohlávek tmavý, čmeláci i mravenci r. Formica), z obratlovců ťuhýk obecný a zřejmě i
netopýři), za zmínku stojí skokan hnědý, který není ZCHD.
Z hlediska stávající vegetace je dotčené území silně poznamenáno především rozsáhlým
zemědělským využitím. Dotčená zeleň se omezuje na prvky liniové podél stávajících komunikací,
zeleň podél polních cest, mezí a vodotečí. Kvalita a množství zeleně jsou hodnoceny jako
podprůměrné, ojediněle průměrné. Ve zkoumaném území nebyly zaznamenány zvláště chráněné
druhy rostlin.
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Údaje doplňuje výčet typů dotčených biotopů.

Hodnocení: Dokumentace obsahuje popis potřebných charakteristik a uváděné informace lze
považovat za dostačující. Přestože terénní průzkumy v rámci biologického průzkumu byly
provedeny jako krátkodobé, lze získané údaje považovat za dostačující pro popis stávající flóry a
fauny v území.
Krajina
Dokumentace uvádí základní informace o krajinném rázu dotčeného území. Popis doplňuje příloha
č. 6 Hodnocení vlivu na krajinný ráz. Významné prvky krajinného rázu (přírodní, kulturní, historické
apod.) se v území nevyskytují.
Celkově je krajinný ráz zájmového území hodnocen jako dochovaný, převažuje zemědělské využití
krajiny, ve východní části prochází komunikace přírodními prvky (údolí vodního toku).

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Obyvatelstvo
Dokumentace uvidí základní údaje o počtu dotčených obyvatel. Navrhovaný záměr prochází
územím mimo obytnou zástavbu. Stávající komunikace II/495 prochází obydlenou oblastí částí
Těšov a Újezdec.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nezasahuje do žádných stávající objektů a hmotného majetku, ani do nemovitých kulturních
památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V navrhované trase se
nacházejí ochranná pásma VVN a vodovodu.
Navrhovaná trasa prochází územím s archeologickými nálezy vyšší kategorie (UAN I a UAN II).
Popis těchto lokalit doplňuje obrázek č. 9 dokumentace.

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace hodnotí zájmové území jako zemědělskou krajinu a okraj městské zástavby. Stav
životního prostředí odpovídá charakteru území. Území se zvýšenou ekologickou stabilitou a
ochranou přírody se vyskytují pouze v oblasti vodních toků Olšavy a Luhačovického potoka.
Celkově je kvalita životního prostředí hodnocena jako příznivá bez překračování únosného
zatížení.

Hodnocení: Uváděné informace i hodnocení lze považovat za dostačující.
Realizace záměru nepředstavuje významné navýšení zátěže v jednotlivých charakteristikách a
složkách životního prostředí, které by překročilo únosné zatížení životního prostředí v zájmovém
území. Se závěry dokumentace lze souhlasit bez zásadních připomínek.
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Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dokumentace hodnotí vlivy na obyvatelstvo samostatně pro etapu výstavby a pro trvalý provoz.
Vlivy v etapě výstavby
Pro hluk během výstavby je uvedeno, že hladina hluku bude dosahovat 40,0 až 64,8 dB.
Z modelových výpočtů tedy vyplývá, že v průběhu výstavy nebude docházet k překračování
hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku.
Z hlediska znečištění ovzduší jsou jako významné uvedeny krátkodobé (denní) koncentrace PM10.
Nicméně významnější koncentrace během výstavby nejsou očekávány jak z důvodu omezených
podmínek pro jejich výskyt, tak z důvodu časového. Nejvyšší emise z období výstavby lze
předpokládat v letním období, zatímco maximální imisní zátěž obecně nastává obvykle v zimním
období a nebude tedy pravděpodobně docházet k jejich střetu.
Z pohledu ročních koncentrací se vliv výstavby záměru nejeví jako významný a nezpůsobí
překročení imisních limitů pro roční koncentrace PM10, resp. PM2,5.
Pro omezení prašnosti jsou navržena opatření, jejichž dodržování snižuje emise tuhých látek.
Vlivy trvalého provozu
Dokumentace v rámci hodnocení vlivů provozu záměru na veřejné zdraví obsahuje autorizované
posouzení vlivů na veřejné zdraví (příloha č. 5). V hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví byly
posuzovány fyzikální škodlivina (hluk) a chemické polutanty – imise škodlivin.
Z posouzení zdravotních rizik vyplývají následující závěry:
−

Hlukové klima v denní i noční době vlivem realizace záměru v době jeho provozu zůstane
v okolí průjezdové komunikace zachováno na současné úrovni, očekávané snížení dopravní
hlučnosti je z tohoto hlediska nevýznamné. V oblasti dotčené výstavbou jihovýchodní části
budoucího obchvatu města Uherský Brod se očekává výrazné zhoršení současného hlukového
klimatu, které bude prokazatelné smyslově i přístrojovým měřením. Jedná se však o oblast s
minimálním osídlením.

−

Kvantitativní hodnocení počtu rozmrzelých obyvatel prokazuje, že počet dotčených občanů se
po realizaci záměru sníží o cca 29 osob mírně rozmrzelých, o 28 osob středně rozmrzelých a o
18 osob vysoce rozmrzelých.

−

Při zohlednění stávající zátěže atmosféry nepředstavuje imisní příspěvek záměru pro
hodnocené škodliviny riziko ohrožení veřejného zdraví. Výjimkou jsou v tomto směru pouze
stávající imisní koncentrace benzo(a)pyrenu. Samotný imisní příspěvek hodnoceného záměru
z hlediska očekávaného vlivu modelovaných škodlivin v potenciálně dotčených osídlených
místech v okolí záměru bude nepatrný a významná změna celkové imisní zátěže v
modelované oblasti se nepředpokládá. Imisní příspěvek záměru bude nevýznamným zdrojem
imisí škodlivin, v obydlených oblastech bude jeho zdravotní vliv zanedbatelný, což se projevuje
v nepatrném počtu očekávaných případů poškození zdravotního stavu exponované populace
vlivem samotného záměru. Díky rozložení obyvatel se očekává celkově nepatrně příznivý
komplexní vliv záměru na veřejné zdraví.

Závěrem se uvádí, že zdravotní riziko související s realizací záměru není ve srovnání se
současnou zátěží prostředí významné.
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Vlivy na veřejné zdraví jsou celkově hodnoceny jako pozitivní.
Vlivy na sociálně ekonomickou situaci obyvatel jsou hodnoceny jako mírně pozitivní.
Co se týče vlivu na psychickou pohodu obyvatel, během výstavby lze předpokládat na přechodnou
dobu narušení psychické pohody v důsledku zvýšení dopravy na okolních komunikacích. Po
dokončení výstavby a zahájení provozu na nové přeložce dojde naopak ke zvýšení psychické
pohody ve srovnání se současným stavem.

Hodnocení: Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno standardním
způsobem, který odpovídá očekávaným důsledkům a významu stavby. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno dostačující formou, v souladu s platnými
metodickými postupy a návody.
Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí vlivy na kvalitu ovzduší
a) v etapě výstavby komunikace
b) v etapě provozu komunikace.
Vliv komunikace jako liniového zdroje znečišťování ovzduší je pro etapu výstavby i pro provozu
hodnocen na základě výpočtů znečištění ovzduší provedených v samostatné příloze č. 3 Rozptylová studie. Hodnocení ovlivnění ovzduší vychází z vypočtených hodnot imisních
koncentrací hlavních škodlivin – NO2, PM10, PM2,5, benzenu, benzo(a)pyrenu.
Dokumentace komentuje výsledky modelových výpočtů příspěvku silniční dopravy na posuzované
komunikaci a uvádí jejich porovnání s platnými limity.
V lokalitě jsou v současné době překračovány imisní limity pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu.
Vliv posuzovaného záměru na koncentrace této škodliviny je možné charakterizovat jako minimální
a akceptovatelný.
U ostatních škodlivin a typů koncentrací lze pozorovat v některých místech vylepšení imisní
situace, u jiných mírné nevýznamné navýšení imisní zátěže. U těchto dalších škodlivin nejsou
imisní limity překročeny v současné době a nebudou překročeny ani po realizaci záměru.

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze
souhlasit bez připomínek.
Rozptylová studie je zpracována standardní formou v souladu s platnou metodikou pro výpočet
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů. Výsledky jsou prezentovány v textu i
grafických přílohách rozptylové studie způsobem, který odpovídá standardním požadavkům a
poskytuje dostatečné informace o vlivech na kvalitu ovzduší.
S ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za
správný a dostačující.
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí vlivy na hlukovou situaci na základě výpočtů hluku pro etapu výstavby i
provozu komunikace v samostatné příloze č. 4 - Hluková studie. V úvodu je uveden přehled
platných předpisů a hygienické limity dle platné legislativy.
Na základě výsledků modelování pro období výstavby bylo zjištěno, že hladina hluku bude
dosahovat 40,0 až 64,8 dB (ve vybraných výpočtových bodech). Lze tedy konstatovat, že v
průběhu výstavy nebude docházet v modelované denní době k překračování hygienického limitu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku.
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Z výsledků modelování pro etapu provozu vyplývá, že hodnoty ekvivalentní hladiny akustického
tlaku v jednotlivých výpočtových bodech odrážejí snížení četnosti dopravního zatížení v úseku
komunikace II/490 při průchodu Těšova a Újezdce (snížení hluku až o 4,6 dB).
Realizací obchvatu dojde v oblastech určených pro bydlení ke zlepšení hlukové situace oproti
současnému stavu. Ve všech výpočtových bodech je splněn hygienický limit dle nařízení vlády č.
272/2011 Sb. při započítání příslušných korekcí, v denní i noční době.
Vliv realizace obchvatu resp. jeho celkový dopad na hlukovou situaci je hodnocen jako významně
kladný, neboť doprava (a tedy hluk způsobovaný jejím provozem) je odkloněna do neobydlených
oblastí, kde navíc částečně využívá stávající trasu komunikace II/495.
Jiné fyzikální a biologické faktory nejsou v rámci záměru reálné.

Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a
významu záměru; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Akustická studie je zpracována v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku z dopravy. S
ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za
přijatelný a dostačující.
Drobným nedostatkem je, že mezi zpracováním oznámení a dokumentace bylo schváleno
nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dokumentace se odkazuje na původní NV č. 272/2011
Sb. Na samotné hodnocení a jeho závěry tento nedostatek nemá vliv.
Po realizaci stavby bude nutné měření skutečné hlukové zátěže v místech chráněné zástavby a
v případě překročení platných limitů bude nezbytné realizovat dodatečná protihluková opatření
(viz návrh stanoviska).
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové vody
Vliv odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik – dokumentace hodnotí vliv na
odvodnění oblasti jako nízký s tím, že v trase úpravy silnice II/495 bude zachován současný
způsob odvodnění a v trase obchvatu silnice II/490 bude srážková voda svedena do vodotečí.
Dokumentace uvádí, že v další přípravě záměru bude proveden IG-HG průzkum se zaměřením na
možnost zasakování srážkových vod v území. Tímto řešením by došlo k zadržování vody v krajině
a omezilo se šíření případného havarijního znečištění v případě havárie na komunikaci.
Část trasy prochází aktivní zónou záplavového území. V další přípravě záměru budou
respektovány požadavky zákona i dotčených úřadů.
Vliv na jakost povrchových vod – je uvedeno možné ovlivnění kvality povrchových vod s ohledem
na běžnou zimní údržbu posypovými solemi a úkapy ropných látek.
Vliv na podzemní vody
Vliv na podzemní vody – ovlivnění hydrologického režimu v místech budování mostních podpor a
zářezů je hodnoceno jako lokální a nevýznamné. Dokumentace nepředpokládá negativní dopady
na hydrogeologické charakteristiky. Riziko znečištění podzemních vod v případě havarijní situace
je hodnoceno jako nízké.
Vliv na vodní zdroje – není očekáván.

Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody souhrnně jako nízké a
nevýznamné, lokálního charakteru. Významné ovlivnění kvality ani hydrologických
charakteristik povrchových či podzemních vod není očekáváno.
Se závěry dokumentace lze souhlasit bez připomínek. S ohledem na charakter záměru a
dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za přijatelný a dostačující.
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V další přípravě stavby bude proveden hydrogeologický průzkum, který doplní znalosti o
výskytu podzemní vody a prověří možnost zasakování dešťových vod odvedených z vozovky do
silničních příkopů.
Vlivy na půdu
Záměr si vyžádá trvalý zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu cca 7 ha (hrubý odhad).
Naprostá většina těchto záborů se bude týkat trasy obchvatu Těšova a Újezdce; střední úsek
přeložky je veden v trase stávající silnice II/495.
Vlivy na zábor ZPF jsou hodnoceny jako negativní, ale akceptovatelné. K záboru pozemků
určených k plnění funkcí lesa nedochází.
Vlivy na znečištění půdy – jsou uvažovány pouze v případě havarijních úniků nebezpečných látek
během výstavby, za provozu jsou jakékoli negativní vlivy vyloučeny.

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné informace;
s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí – jsou hodnoceny jako nevýznamné, zmíněna je nutnost dořešení
průchodu sesuvným územím v km 1,850 – 2,160 obchvatu Těšova a Újezdce.
Vlivy na surovinové a jiné přírodní zdroje – realizací záměru nejsou dotčeny.
Vlivy na geologické a paleontologické památky – jsou vyloučeny.

Hodnocení: Popis vlivů na horninové prostředí je proveden standardní formou a obsahuje
podstatné informace; s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru – dokumentace hodnotí vliv na rostliny na základě provedeného průzkumu území a
podrobného hodnocení, které je obsahem přílohy č. 7 Biologický průzkum. Vlivy na flóru jsou
hodnoceny převážně jako nulové až nevýznamné. V území nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy
rostlin.
Vlivy na faunu – ovlivnění zoocenóz je hodnoceno jako mírně negativní, stavba prochází
především přes agrocenózy a významnější biotopy zasahuje jen v malé míře. V příloze č. 7
Biologický průzkum je hodnocena problematika migrace živočichů i vlivů na běžné a zvláště
chráněné druhy živočichů. Vlivy jsou hodnoceny převážně jako mírné negativní. Dále jsou uvedena
opatření k ochraně živočichů včetně zvláště chráněných druhů.
Vlivy na ekosystémy – umístěním a provozem stavby dojde k další fragmentaci krajiny. Varianta
celkové estakády je pro nivu Olšavy a Luhačovického potoka příznivější než komunikace na náspu
a částečné estakády. Plochy lesa dotčeny nebudou.

Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází z provedených průzkumů, rozsah
hodnocení odpovídá požadavkům zákona; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních
připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Opatření vyplývající z provedených průzkumů a posouzení jsou zohledněna v návrhu stanoviska
s tím, že některé otázky bude nezbytné v dalších fázích přípravy záměru prověřit podrobněji.
Vlivy na Natura 200, zvláště chráněná území, ÚSES a VKP
Vlivy na lokality Natura 2000 – lokality Natura 2000 nejsou dotčeny, vliv na EVL a PO byl vyloučen.
Vlivy na zvláště chráněná území – zvláště chráněné území nejsou dotčena.
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Vlivy na územní systém ekologické stability – umístěním a provozem stavby nedojde
k negativnímu ovlivnění dotčených prvků ÚSES. Mírné negativní dopady lze očekávat v průběhu
výstavby vlivem prašnosti a hluku, a zejména územním zásahem do těchto prvků. Prostorové
parametry jednotlivých prvků ÚSES, nezbytné k zachování jejich funkčnosti, nebudou realizací
záměru ovlivněny.
Vlivy na významné krajinné prvky – dokumentace hodnotí vlivy na dotčené významné krajinné
prvky ze zákona jako mírně negativní. Za předpokladu respektování doporučených opatření lze
očekávat zmírnění negativních dopadů na akceptovatelnou úroveň. Registrované VKP nejsou
dotčeny.

Hodnocení: Popis vlivů na soustavu Natura 2000, zvláště chráněná území, ÚSES a VKP vychází
z charakteru záměru i zájmového území, rozsah hodnocení odpovídá požadavkům zákona; s
uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru i předmětné lokality považovat za
dostačující.
Vlivy na krajinný ráz
Hodnocení vlivu na krajinný ráz je provedeno formou samostatné přílohy č. 6 Hodnocení vlivů
záměru na krajinný ráz. Studie obsahuje kromě textového hodnocení i vizualizaci stavby.
Trasa posuzovaného záměru je v převážné délce vedena po stávajícím terénu nebo v mírném
násypu nutném z důvodu odvodnění vozovky. Jediné významné zvýšení trasy je v km cca 1,15 1,761 obchvatu Újezdce a Těšova kvůli překonání dvou koridorů železničních tratí. Na trase nejsou
navrženy hluboké zářezy ani vysoké násypy.
Z celkové délky přeložky 3,8 km bude tedy krajinný ráz významněji změněn pouze v místě
přechodu přes nivu Luhačovického potoka a Olšavy v délce cca 650 m (úsek km 1,2 - 1,85
obchvatu Těšova a Újezdce). Vliv na přírodní charakteristiky a přírodní hodnoty je zde hodnocen
jako slabý až středně silný, vliv na ostatní charakteristiky krajinného rázu byl vliv vyhodnocen jako
slabý nebo žádný.

Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny standardní formou a obsahují podstatné
informace; se závěry lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter
záměru považovat za plně akceptovatelný.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace hodnotí vliv na hmotný majetek a kulturní památky jako nulový. Žádné negativní
důsledky v této oblasti směru nejsou identifikovány.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru je vysoce
pravděpodobná. Je doporučeno zohlednit poznatky o archeologických památkách a nálezech
v následující přípravě stavby.
Při výstavbě obchvatu bude pravděpodobně dotčena jedna lokalita v kategorii ÚAN I – tedy území
s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů. Předpokládá se zde provedení
archeologického průzkumu.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení
lze považovat za dostačující.
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Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace uvádí hodnocení velikosti a významnosti vlivu pro jednotlivé složky a faktory
životního prostředí. V rámci vlastního hodnocení je pro každou oblast uveden závěr odborného
hodnocení. Vlivy jsou ve většině složek a faktorů hodnoceny jako nevýznamné až nulové, ev. jako
mírně nepříznivé. Některé vlivy jsou hodnoceny rovněž jako příznivé s pozitivními důsledky.
Z hodnocení vyplývá, že realizace záměru nebude mít žádné zásadní a významné negativní
důsledky na jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy s podstatným nebo zásadním negativním
vlivem přesahujícím platné nebo doporučené limity nebyly u hodnoceného záměru identifikovány.
Celkový rozsah vlivů je u hodnoceného záměru hodnocen jako nízký, lokálního charakteru.
Významnější vlivy lze očekávat v průběhu výstavby, kdy dojde k dotčení území během stavebních
prací. Celkově jsou vlivy v etapě výstavby hodnoceny jako dočasné, poměrně krátkodobé a málo
významné.
Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Hodnocení využívá závěry formulované v dokumentaci v rámci jednotlivých částí a kapitol.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí možnost vzniku havarijních situací spojených zejména s únikem látek
škodlivých vodám a zdraví. Pravděpodobnost kontaminace podzemních vod či horninového
prostředí je hodnocena jako nízká. Dále se věnuje popisu řešení havarijní situace.

Hodnocení: Popis rizik vyplývajících z havarijních situací odpovídá významu a typu záměru.
Výčet preventivních i následných opatření je s ohledem na charakter stavby dostačující.
Závěr
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Lze se rovněž ztotožnit s názorem autorů dokumentace, že záměr nepředstavuje
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy v jednotlivých
složkách a charakteristikách jsou hodnoceny celkově jako přijatelné, velikostí jako nízké,
zanedbatelné až nulové. Během výstavby lze vyjímečně očekávat negativní vlivy, které však
mohou být eliminovány či zmírněny navrženými opatřeními k ochraně životního prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci
provedeny s podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území.
V nejvýznamnějších oblastech byly zpracovány samostatné studie, které hodnotí zdravotní
rizika, vlivy na kvalitu ovzduší, vlivy hluku, vlivy na faunu a flóru, vlivy na krajinu na základě
standardních postupů a metodik. Výsledky těchto studií lze považovat za správné.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze
souhrnně považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní
prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu
zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako standardní a
dostačující, obsahující všechny podstatné informace.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující.
V dokumentaci nebyla využita žádná speciální metodika, která by vyžadovala odbornější
posouzení nebo výklad.
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II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat
částí Těšov a Újezdec)“ v jedné projektové aktivní variantě. Jde o variantu s jedním dlouhým
mostním objektem - estakáda o délce cca 600 m (cca km 1,15 – 1,763), který překoná celé údolí
včetně vodoteče Olšavy a Luhačovického potoka a dvě železniční tratě č. 341.
Jiné varianty směrového či technického řešení záměru nejsou v dokumentaci předloženy ani
hodnoceny.
V rámci zjišťovacího řízení byla vyloučena varianta spočívající ve vedení komunikace na náspu a
krátké estakádě. Důvodem odmítnutí této varianty byl negativní zásah do biotopů zvláště
chráněných druhů při průchodu údolím Olšavy a Luhačovického potoka, zásah do ÚSES i VKP.
Dále byla vyloučen požadavek na vedení části trasy v tunelu, který není z technických i provozních
důvodů proveditelný a současně neomezuje zásah do cenných biologických partií v trase
komunikace.

Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
standardní formou. Varianta posuzovaná v dokumentaci je v souladu s platným Územním
plánem města Uherský Brod.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná.

Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je
výstavba silniční komunikace dané kategorie a uspořádání.
Silniční komunikace jsou standardní stavby, které vyvolávají poměrně jednoznačné, dobře známé
a identifikovatelné negativní vlivy v území, kterým procházejí. Z hlediska vlivů na životní prostředí
je nejdůležitějším parametrem směrové řešení komunikace a výškové uspořádání (podélný profil).
Oba tyto parametry vycházejí u posuzovaného záměru z projektových podkladů, které jsou snahou
o dosažení kompromisů mezi ochranou stávající zástavby, ochranou přírody, územně technickými
podmínkami a samozřejmě finančními náklady na realizaci stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná
o novou stavbu na okraji stávající zástavby a volné krajiny, která přinese do území zcela nové
zatížení a vyvolá podstatné změny ve využití území, je třeba technické řešení přizpůsobit řadě
mnohdy protichůdných požadavků.
V daném případě je prostor pro variantní řešení směrového a výškového vedení komunikace ve
vymezeném koridoru značně omezen podmínkami zájmového území a rozsahem posuzovaného
úseku, který je předmětem hodnocení. Prioritami přípravy záměru musí být kromě zajištění kvality
vlastní stavby a její dopravní funkce rovněž bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí
v okolí navrhované komunikace.
Lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy posuzovaného záměru je
plně v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky
v jeho technickém řešení, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru,
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
•

minimalizace záborů zemědělské půdy;

•

vodohospodářské řešení stavby:
−

nakládání se srážkovými vodami z komunikace

−

zásah do vodních toků v trase stavby,

−

ovlivnění hydrogeologických poměrů v zájmovém území;

•

ochrana okolí komunikace před působením hluku z dopravy;

•

minimalizace záborů biologicky cenných lokalit a řešení střetů se zájmy ochrany přírody;

•

návrh vegetačních úprav a výsadby zeleně, včetně kompenzačních opatření.

Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické řešení umožní realizaci
stavby s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik
plynoucích z provozu hodnocené stavby. V daném případě je vlastní existence stavby komunikace
srovnatelná s vlivy vyplývající z dopravního provozu na této komunikaci. Proto je nezbytné věnovat
dostatečnou pozornost při návrhu technického řešení jak průchodu územím a zajištění bezpečnosti
vlastní stavby, tak ochraně okolního prostředí před účinky provozu na této komunikaci. Základní
požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících správních
řízení v přípravě a realizaci stavby.
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Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem.
Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude
projednáno s příslušnými správními i územně samosprávnými úřady, které budou účastníky
následujících správních řízení ve smyslu složkových zákonů v ochraně životního prostředí a
stavebního zákona.
Kromě respektování stanovených opatření bude rovněž důležitá postprojektová analýza, ve které
musí být prokázáno splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů stavby z hlediska
ochrany životního prostředí a zabezpečení provozu v souladu s požadavky preventivních opatření
vůči případným rizikům a havarijním stavům.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na
životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez výraznějších
negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v kapitole D.IV. dokumentace) lze s ohledem na rozsah a
podrobnost považovat za základ souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a
kompenzace možných důsledků realizace hodnoceného záměru. Opatření jsou rozdělena na
jednotlivé etapy přípravy, realizace a provozu stavby, a postihují všechny sledované oblasti a
faktory životního prostředí.
Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je do
návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou upravena s ohledem na závěry posudku a
informace získané v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, proto není nutné provádět
jejich podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je
nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
opatření k ochraně povrchových a podzemních vod a k ochraně přírody a krajiny.
K uvedenému základnímu souboru jsou v návrhu stanoviska doplněna opatření vyplývající
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení
negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek realizace záměru v návrhu stanoviska pro příslušný
úřad (Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství), který je součástí
tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti k dokumentaci. Vyjádření k oznámení jsou součástí
závěru zjišťovacího řízení a byla vypořádána v dokumentaci. V textu jsou uvedeny citace
z doručených vyjádření, jednotlivá vyjádření jsou v plném znění uvedena v příloze č. 1 posudku.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno normálním písmem.

V.1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: KUZL 39989/2017 ze dne 13.6.2017
Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů
Záměr si vyžádá trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu na ploše
cca 7 ha. Požadujeme dodržet zásady ochrany ZPF dle ust. § 4 odst. 1 písm b), c),
d), e), f) zákona o ochraně ZPF.
Vzhledem k předpokládané celkové výměře záměru cca 7 ha je k udělení souhlasu
k odnětí dle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF příslušný krajský úřad.
Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci přípravy záměru i
navazujících správních řízení týkajících se povolení stavby a její realizace.
Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Záměrem jsou přímo dotčeny zvláště chráněné druhy živočichů a bude nutné žádat
o vyjímku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů vyplývajících
z biologického hodnocení. Varianta estakády přes nivu řeky Olšavy má nejmenší
vliv na zvláště chráněné druhy, významné krajinné prvky a ÚSES.
Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci navazujících
správních řízení týkajících se realizace a provozu záměru, a jsou rovněž uvedeny v návrhu
stanoviska.
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: ČIŽP/47/ŘI/1606714 004/BLV ze dne 20.6.2017
Ochrana vod
Požadavek ČIŽP, který byl uveden ve vyjádření k oznámení a týkal se odvádění
srážkových vod do zasakovacích příkopů je v dokumentaci zapracován a bude
zohledněn v další přípravě záměru.
Dle mapového portálu Zlínského kraje prochází trasa přeložky záplavovým územím
– aktivní zónou. V rámci zjišťovacího řízení upozornila ČIŽP na omezení
v záplavových územích, na které se vztahuje § 67 vodního zákona. V další fázi
přípravy stavby bude proto ověřena poloha „aktivní zóny“; v případě zásahu stavby
do ní bude aktivní zóna záplavového území respektována s ohledem na umísťování
dopravních staveb a přeložek inženýrských sítí (dle požadavků § 67 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších úprav).
S uvedenými požadavky se zpracovatel posudku ztotožňuje. Podmínky týkající se ochrany
povrchových a podzemních vod jsou zohledněny v návrhu stanoviska.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: KHSZL 13623/2017 ze dne 20.6.2017
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně s realizací záměru
souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bude požadovat
měření stávající hlukové zátěže z dopravy před realizací záměru a měření
hlukové zátěže z dopravy během zkušebního provozu záměru, ve vybraných
měřících místech chráněného venkovního prostoru staveb okolní obytné
zástavby, za účelem objektivizace změny hlukové zátěže z dopravy v období před
realizací záměru a po realizaci záměru a prokázání nepřekročení hygienických
limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovených pro hluk z dopravy
na pozemních komunikacích v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3 část A) nařízení
vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněný venkovní prostor staveb a
pro denní a noční dobu.
2. Výběr měřících míst bude před provedením výše uvedených měření hluku
předem projednán s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně.
3. Měření hluku bude provedeno v souladu s § 32s) zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace
podle § 83c) shora citovaného zákona. Protokoly s výsledky uvedených měření
budou předloženy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
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4. V případě, že výše uvedenými měřeními hluku bude doloženo překročení
hygienických limitů stanovených nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů, pro chráněný venkovní prostor staveb, a pro denní a noční dobu, bude
požadováno provedení dodatečných protihlukových opatření, která budou
předem projednána s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně.
Uvedené požadavky vyplývají z platné legislativy a budou respektovány v rámci navazující
přípravy a realizace stavby, a jsou rovněž uvedeny v návrhu stanoviska.
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: OZP/1675/17/Mik ze dne 26.6.2017
Vodní hospodářství – dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Upozorňuje, že ochranné pásmo vodního zdroje UB-Těšov bylo zrušeno opatřením
obecné povahy dne 11.9.2015 pod čj. OZP/1977/15.3 s nabytím právní moci dne
30.9.2015.
Odpadové hospodářství – dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Ochrana ovzduší - dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Během výstavby budou realizována opatření k minimalizaci a eliminaci negativních
vlivů na imisní zátěž okolí uvedená v dokumentaci.
Ochrana přírody a krajiny – dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Ochrana zemědělského půdního fondu – dle § 15 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
Povodí Moravy s.p.
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: PM030621/2017-203/Fi ze dne 26.6.2017
Bez připomínek.
K dalším stupňům PD bude vydáno stanovisko správce povodí a správce vodních
toků po předložení PD.
Nevyžaduje další komentář.
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2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
Město Uherský Brod
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: ORM/0156/17 ze dne 23.6.2017
Město Uherský Brod nemá k dokumentaci žádné připomínky a požadavky. Uvedený
záměr doporučuje k realizaci, neboť zlepší životní podmínky obyvatel východní části
města Uherský Brod, Těšova a Újezdce u Luhačovic.
Nevyžaduje další komentář.
Obec Šumice
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: 378/2017/Ošum ze dne 15.6.2017
Obec Šumice nemá k dokumentaci žádné připomínky a námitky. Souhlasí
s variantou celkové estakády v délce 0,6 km. Obec souhlasí s kumulací stavby
obchvatu s jinou stavbou jiného investora, s výstavbou poldrů na Olšavě a
Luhačovickém potoku. Důvodem je vyrovnaná bilance zemin u obou staveb a tím
snížení negativního vlivu dopravní zátěže na životní prostředí.
Nevyžaduje další komentář.

3. Vyjádření veřejnosti
V průběhu zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod
(obchvat částí Těšov a Újezdec)“ na životní prostředí nebylo uplatněno žádné vyjádření veřejnosti.
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VI.

CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí pro záměr
Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec),
zpracovaná RNDr. Věrou Tížkovou, č.j. autorizace: 58326/ENV/16.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu.
Na základě oznámení, provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených
vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávných celků, na základě
prohlídky zájmového území a ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze
konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně
negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé
složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích přípravy, výstavby a
užívání stavby, patří u hodnoceného záměru:
→ minimalizace záborů ploch zemědělské půdy a zájmových ploch ochrany přírody;
→ vodohospodářské řešení stavby s vyloučením negativních dopadů na vodní toky a vodní
plochy v zájmovém území záměru;
→ ochrana před nadměrným hlukem vůči stávající a výhledové zástavbě na území dotčených
obcí;
→ nakládání s vytěženým materiálem a jeho přebytkem;
→ návrh vegetačních úprav a výsadby zeleně, včetně kompenzačních opatření;
→ opatření k ochraně přírody a krajiny, zejména v místech zásahu do obecně chráněných
území (ÚSES, VKP);
→ postprojektová analýza – ověření předpokládaných vlivů po uvedení stavby do provozu.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda,
geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou
zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké až středně významné, lokálního charakteru, bez
rizika významných negativních dopadů na životní prostředí.
Vlivy přesahující státní hranice jsou u posuzovaného záměru vyloučeny.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzované stavby jsou v návrhu
stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.

Posudek - EIA

strana: 34

Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)
A.M. - Ekologické inženýrství

VII. NÁVRH ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí a zemědělství
Ve Zlíně dne ……. 2017
Č.j.: …………

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
I. POVINNÉ ÚDAJE
Název záměru:

Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)

Kapacita (rozsah) záměru:

délka navrhované trasy

cca 3,8 km

kategorie

silnice II. třídy v kategorii S9,5/70 a S9,5/60

Předmětem posuzovaného záměru je přeložka silnic II/490 a II/495 jako obchvatu místních částí Uherského
Brodu - Těšova a Újezdce.
Délka přeložky je celkem cca 3,8 km, z toho délka obchvatu činí 2,16 km a délka úpravy 1,67 km.
Komunikace přeložky je navržena v extravilánu v kategorii S9,5/70 (směrodatná rychlost 80 km/h, volná
šířka 9,5 m), v koncovém úseku km 1,5 - KÚ v kategorii S9,5/60 (směrodatná rychlost 60 km/h).
Navržená trasa minimalizuje zářezové partie v úseku km 0,800 - 1,050 a přes údolí obou vodotečí
(Luhačovický potok a Olšava) a obě železniční tratě přechází na jednom mostním objektu délky 615 m (dále
jen „estakáda“ nebo „celková estakáda“).
Projekčně byla stavba zpracována pro dva navazující úseky, se samostatným staničením:
1. stavba „Přeložka silnic II/490 a II/495 (obchvat Těšova a Újezdce)“ v délce 2,169 km, která začíná
poblíž areálu zemědělského družstva a končí na silnici II/490 v Újezdci.
2. stavba „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (střední úsek)“. Jedná se o úpravu stávající silnice
II/495 na kategorii S9,5/70 v celkové délce 1,67 km. Úsek začíná novou okružní křižovatkou se silnicí
III/49030 jižně od centra Uherského Brodu a končí poblíž areálu zemědělského družstva.
Stavba „Přeložka silnic II/490 a II/495 (obchvat Těšova a Újezdce)“:
Navrhovaná trasa se ze stávající silnice II/495 v ZÚ (km 0,000) v místě sjezdu k farmě Těšov postupně
odklání do levotočivého oblouku R 500. Dále pokračuje v zářezu pravotočivým obloukem R 800 po úbočí
kopce směrem k severu, v přímé pak vede v násypu až k hranici lokálního biokoridoru vymezeného podél
potoka Olšavy. Potok Olšavu a železniční trať č. 341 (směr Vlárský průsmyk) kříží mírným levotočivým
obloukem R 500. Dále přechází v přímé Luhačovický potok, na okraji Újezdce překonává další železniční
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trať č. 341 (Újezdec u Luhačovic – Luhačovice), a hned vzápětí pomocí protisměrných oblouků se trasa
připojuje na stávající silnici II/490 směrem do Polichna (Luhačovic).
Na trase jsou navrženy dvě stykové křižovatky pro připojení Újezdce (km 1,98 vlevo) a připojení silnice
II/495 od Šumic (km 0,57 vlevo).
Na trase se vyskytuje jeden mostní objekt – estakáda o délce cca 600 m (cca km 1,15 – 1,763), která překoná
celé údolí včetně vodoteče Olšavy a Luhačovického potoka a dvě železniční tratě č. 341. Estakáda je
navržena na 16 dvojicích podpěr a na krajních opěrách. Opěry i podpěry budou založeny na vrtaných
pilotách. Celkem se estakáda skládá ze 17 polí, z nichž 11 polí má délku 36 m, 3 pole délku 34 m a krajní
pole délku 25 m. Nejdelším polem o délce 43 m bude překonána žel. trať a stávající silnice II/490 v koncové
části estakády.
Podélný profil navrhované trasy přeložky silnic II/490 a II/495 v maximální míře respektuje stávající
konfiguraci terénu a překračované překážky. Výška estakády je max. 12 m nad úrovní terénu.
V začátku úseku (km 0,0 – 0,6) je trasa vedena ve stoupání 3,75 % na terénu (zachování podchodných
vzdáleností od vedení VVN 110 kV) či v mírném násypu přes terénní sníženiny – s maximální výškou
násypu 2,5 m. V úseku cca km 0,65 – 1,05 je pak trasa navržena v zářezu s maximální hloubkou 3,4 m.
Následuje estakáda přes údolní nivu (viz výše) a v koncové části úseku je trasa vedena v zářezu, směrové a
výškové vedení je přizpůsobeno - minimalizace zásahu do potencionálně nebezpečného sesuvného území
(klesání 4 %).
Komunikace je navržena v kategorii S9,5/70 (směrodatná rychlost 80 km/hod.), v koncovém úseku km 1,500
– KÚ S9,5/60 (směrodatná rychlost 60 km/hod dle čl. 8.3.2 ČSN 736101 pro oblast složitých geologických
podmínek).
Návrh trasy obchvatu je proveden v souladu s ČSN 73 6101, návrh křižovatek odpovídá ČSN 73 6102.
Komunikace je navržena jako dvoupruhová, směrově nedělená silnice.
Šířkové uspořádání komunikace - přeložka silnice II/490 (ev. II/495) - hlavní trasa (kategorie S9,50/70):
−
−
−
−
−

jízdní pruhy 2 x 3,50 m = 7,00 m
vodicí proužek 2 x 0,25 m = 0,50 m
zpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
bezpečnostní odstup 2 x 0,50 m = 1,00 m
průjezdná (volná) šířka 9,50 m

V oblasti křižovatek (km 0,575 a 1,980) jsou zřízeny odbočovací pruhy vlevo.
V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zachování, případně doplnění sjezdů z dotčených
silnic na přilehlé pozemky. Předpokladem bude zejména souhlas majitele komunikace a zajištění potřebných
parametrů rozhledu.
Přeložky souvisejících komunikací
Nezbytné úpravy související silniční sítě jsou navrhovány jen v oblasti úrovňových křižovatek:
−

v místě připojení silnice II/495 od Šumic (km 0,575 vlevo)

−

v místě připojení Újezdce pomocí místní komunikace (km 1,980 vlevo).

Obě komunikace jsou dle svého významu navrženy v příslušných kategoriích - S9,5 pro přeložku silnice
II/495 (v celkové délce cca 210 m) a S7,5 pro připojení místní komunikace do Újezdce (v celkové délce 65
m).
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Bilance zemin
Celkové kubatury vykopané zeminy a zeminy potřebné do násypů jsou uvedeny v následujícím přehledu (v
kubaturách jsou započteny i rozhodující kubatury na vyvolaných přeložkách komunikací). V závislosti na
výsledcích podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v další fázi projektové přípravy bude stanoven
stupeň použitelnosti zemin těžených v zářezech trasy, popř. způsob jejich úpravy pro použití v násypových
partiích.
Tabulka č. 1: Bilance zemin pro stavbu „Přeložka silnic II/490 a II/495 (obchvat Těšova a Újezdce)“
Násyp (m3)

Výkop (m3)

Přebytek (m3)

11 000

41 000

30 000

Přebytek zeminy bude použit na stavby v okolí, terénní úpravy a zbytek bude odvezen na skládku.
Sadové úpravy
V doposud zpracovaných projekčních podkladech (stupeň - technická studie) nebylo řešeno osazení svahů
násypů ani zářezů dřevinami. Na základě analogie s obdobnými dopravními stavbami lze usuzovat, že
povrch v okolí nové komunikace bude souvisle zatravněn a osázen skupinami keřů a stromů. Projekt
ozelenění bude součástí vyššího stupně projektové dokumentace stavby. Pro lepší začlenění stavby (zejména
násypů) do krajiny bude použito místně příslušných přirozených druhů dřevin. Exotické dřeviny a kultivary
budou vyloučeny.
Plán organizace výstavby
Stavba „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat Těšova a Újezdce)“ je náročnou stavbou –
jednak co se týče objemů zemních prací, tak i náročností z pohledu geologických poměrů a výstavby
mostních estakád. Zájmové území se těsně přimyká k obydleným oblastem (Těšov, Újezdec), což klade
nároky jednak na zachování obslužnosti území po dobu stavby, ale také na nutnost zabezpečení dopravy
materiálu pro samotnou výstavbu. Z hlediska ucelených částí lze stavbu rozdělit na samostatné celky:
úsek č. 1: km 0,000 – 1,200 - výstavba v polích podél stávající silnice II/495; přístup do trasy ze stávající
silnice II/495;
úsek č. 2: km 1,200 – 1,480 - výstavba estakády nad vodním tokem Olšavy; přístup ze strany II/495
(zajistit provizorní komunikaci z hřbetu do údolí), nutnost přes Olšavu provizorní most, přístup od ul.
Široké nevyužívat;
úsek č. 3: km 1,480 – 2,166 - dokončení estakády nad koridory železničních tratí a také nad
Luhačovickým potokem a silnicí II/490; přístup do oblasti je možný od silnice II/490 a dále z příjezdové
komunikace k farmě, která umožňuje přístup staveništní dopravy do oblasti mezi Luhačovickým
potokem a Olšavou (ověřit nosnost mostu, jinak zřídit provizorní přemostění).
Výše uvedený postup je návrhem možného řešení, detailní projednání přístupových a přepravních tras by
mělo být součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.
Stavba „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (střední úsek):
Tzv. střední úsek plánované přeložky silnic II/490 a II/495 vede převážně v trase stávající silnice II/495.
Začátek úpravy je na křižovatce se silnicí III/49030, poté vede silnice východním směrem a po cca 1,2 km od
křižovatky II/495 x III/49030 přechází mostním objektem Bánovský potok. Celá trasa středního úseku končí
u odbočky k farmě Těšov. (Od farmy Těšov dále pokračuje přeložka silnic II/490 a II/495 severovýchodním
směrem a tvoří obchvat Těšova a Újezdce.)
Varianta středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 s okružní křižovatkou začíná přestavbou křižovatky
silnic II/495 x III/49030 na okružní křižovatku (v blízkosti fotovoltaické elektrárny) a končí průsečnou
křižovatkou s účelovou komunikací napojující farmu Těšov. Tato varianta s okružní křižovatkou na začátku
úseku byla oznamovatelem určena jako jediná varianta k posouzení vlivů na životní prostředí. (Okružní
křižovatka umožní napojení průmyslové zóny Bogárovo na jižním okraji Uherského Brodu.)

Posudek - EIA

strana: 37

Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)
A.M. - Ekologické inženýrství

Komunikace je navržena jako dvoupruhová, směrově nedělená silnice kategorie S9,5/70. Komunikace v
nových parametrech bude vytvořena jednostranným rozšířením stávající silnice II/495.
Základním principem návrhu je dodržet požadované parametry komunikace s důrazem na minimální zásah
do nových pozemků.
Šířkové uspořádání komunikace:
−
−
−
−
−

jízdní pruhy 2 x 3,50 m = 7,00 m
vodicí proužek 2 x 0,25 m = 0,50 m
zpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
celková šířka profilu 9,5 m

Výškově trasa středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 kopíruje terén a stávající silnici II/495. Trasu
nebylo třeba z pohledu výsledného sklonu upravovat. Jediným upravovaným prvkem z pohledu výškového
řešení byl vrcholový oblouk s vrcholem tečnového polygonu ve staničení km 0,959 69.
Návrhové prvky odpovídají požadované kategorii a návrhové rychlosti. Výškový vypuklý oblouk ve staniční
0,959 69 byl navržen na minimální poloměr rozhledu pro zastavení. Ostatní výškové oblouky jsou
komfortnější a zajišťují rozhled větší.
Navrhovaná trasa středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 se výškově drží stávající silnice II/495.
Násypová tělesa, ani zářezy většího rozsahu nejsou navrhovány.
Stávající styková křižovatka s hlavním směrem na relaci Uherský Brod - silnice I/50 bude přestavěna na
okružní křižovatku s vnějším průměrem D 50 m. Křižovatka je navržena jako čtyřramenná, 4. rameno
napojuje budoucí průmyslovou zónu „Bogárovo". Pro nově navrhovanou křižovatku budou rozšířeny
dopravní plochy pouze ve směru nové průmyslové zóny, zbylá část okružní křižovatky využívá současné
dopravní plochy, které není nutno pro přestavbu více rozšiřovat.
V trase upravovaného středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 se nachází trubní propustek (staničení
km 0,080 40) a mostní objekt přes Bánovský potok (staničení km 1,188 - 1,199). Při výstavbě středního
úseku přeložky silnic II/490 a II/495 bude provedena revize stavu a v případě potřeby bude celý propustek
rekonstruován.
Mostní objekt přes Bánovský potok ve stávajícím stavu odpovídá návrhové kategorii silnice S7,5, šířkově
tudíž pro požadovanou kategorii silnice S9,5/70 nevyhovuje a bude ho nutno rozšířit. Předpokládá se - v
době realizace středního úseku přeložky silnic II/490 a II/495 - jednostranné rozšíření mostu o 2 m na levou
stranu ve směru staničení a současně výměna celé nosné konstrukce.
Zemní práce prováděné v souvislosti se středním úsekem přeložky silnic II/490 a II/495 souvisí zejména s
rozšířením zářezu v její první části od staničení km 0,085 do staničení km 0,350 a s rozšířením ploch pro
přestavbu stávající stykové křižovatky II/495 x III/49030 na křižovatku okružní. Další zemní práce už jsou
menšího rozsahu a souvisí s vytvořením nových příkopů a obnovou stávajících na zbylé části středního úseku
přeložky II/490, II/495.
Tabulka č. 2. - Celková bilance zemních prací pro střední úsek přeložky silnice II/490, II/495
Násyp (m3)

Výkop (m3)

Přebytek (m3)

2 480

5 920

3 440

Tabulka č. 3. - Bilance zemních prací pro úpravu křižovatky a zřízení napojení průmyslové zóny „Bogárovo“
Násyp (m3)

Výkop (m3)

Přebytek (m3)

70

720

650
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Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu:
Bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I), kategorie II
Umístění záměru:

Kraj
Zlínský

Obec
Uherský Brod

Katastrální území
k.ú. Uherský Brod
k.ú. Těšov
k.ú. Újezdec u Luhačovic

Šumice

k.ú. Šumice u Uherského Brodu

Obchodní firma oznamovatele: Město Uherský Brod
IČ oznamovatele:

00291463

Sídlo oznamovatele:

Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod

Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona za použití § 9a odst. 1 a přílohy
č. 6 k zákonu vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru

„Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)“
s následujícími podmínkami:
Podmínky pro fázi přípravy
1) Stavbu navrhnout tak, aby změnou využití území a dopravní infrastruktury byla zachována možnost
hospodaření na okolních pozemcích.
2) Stavbu navrhnout tak, aby bylo minimalizováno narušení melioračních systémů v trase komunikace, byla
zajištěna obnova jejich funkce v rámci realizace stavby, ev. po dohodě se správci/majiteli byla zajištěna
odpovídající kompenzace.
3) K územnímu řízení bude zpracováno technické řešení způsobu odvádění dešťových vod. Bude
preferováno zasakování dešťových vod v území za účelem zadržení vody v krajině.
4) K územnímu řízení bude ověřena poloha aktivní zóny záplavového území v území dotčeném stavbou.
Aktivní zóna záplavového území bude respektována s ohledem na umísťování dopravních staveb a
přeložek inženýrských sítí (dle požadavků § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších
úprav).
5) K územnímu řízení bude zpracován podrobný hydrogeologický průzkum v koridoru navržené trasy
komunikace. Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu bude navrženo technické řešení stavby
a opatření pro minimalizaci vlivů výstavby komunikace na podzemní vody.
6) K územnímu řízení předložit návrh řešení průchodu geologicky problematickým územím (km cca 1,85 –
2,16 obchvatu Těšova a Újezdce). Návrh bude vycházet z podrobného geologického průzkumu této
lokality s určením parametrů sesuvu, smykových ploch, vlastností zemin tak, aby mohla být navržena
adekvátní opatření v součinnosti s budoucím správcem komunikace a požadavky údržby.
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7) Realizace záměru je vzhledem k dotčení zájmů ochrany přírody podmíněna udělením povolení k zásahu
do chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem, kterými jsou:
a) územní systém ekologické stability,
b) významné krajinné prvky (vodní toky, nivy vodních toků, rybníky, lesy).
8) Pro zásahy do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin je nutno před zpracováním projektové
dokumentace pro stavební povolení požádat o výjimky ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský
úřad Zlínského kraje.
9) Všechny podmínky týkající se vyjímek ze zákazů pro zvláště chráněné druhy rostlin, termínových
omezení, provádění stavby a následné rekultivace budou v průběhu následných správních řízení
projednány s příslušnými orgány ochrany přírody. Jejich rozsah bude v případě potřeby upřesněn na
základě aktuálních biologických průzkumů dotčených lokalit v návaznosti na termín realizace záměru a
aktuální stav dotčeného území.
10) K územnímu řízení bude stanoven rozsah nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení omezit
pokud možno pouze na plochu trvalého záboru pro výstavbu komunikace. Minimalizovat, případně
vyloučit, kácení dřevin rostoucích mimo les na plochách dočasného záboru. V maximální míře zachovat
vzrostlé (staré) stromy.
11) Ke stavebnímu řízení bude zpracován projekt vegetačních úprav silničního tělesa a projekt rekultivace a
vegetačních úprav ploch dočasného záboru. Plochy zeleně komunikace navázat dle místních podmínek
na stávající plochy zeleně nebo na plochy zeleně navržené územními plány.
Pro zatravnění použít vhodné směsi dle místních podmínek, pro výsadby dřevin použít pouze domácí
druhy vhodné pro danou oblast a podmínky příslušného stanoviště. Nebudou používány plodonosné
dřeviny, aby ke komunikaci nebyli lákáni živočichové (zvěř, ptáci, …). V návrhu je nutno zohlednit
výšku navrhovaných dřevin s ohledem na výškový průběh komunikace v terénu tak, aby koruny stromů
nebyly v úrovni silnice a nedocházelo ve zvýšené míře ke střetům vozidel s přeletujícími živočichy
(ptáci, netopýři). Návrh bude projednán s příslušným orgánem ochrany přírody.
12) Před zahájením stavby bude provedeno měření hlukové zátěže z dopravy u nejbližších obytných objektů
(chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb). Výběr měřících míst bude
před provedením měření hluku předem projednán s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se
sídlem ve Zlíně.
13) Ve fázi přípravy stavby oznámit v předstihu před zahájením stavby záměr (obvykle jedna vegetační
sezóna) v souladu s ustanovením §22, odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění, Archeologickému ústavu AV ČR Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci v případě
potřeby provést v dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
14) Ke stavebnímu řízení bude zpracován přehled druhů a množství odpadů pro fázi výstavby a provozu a
předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V projektové dokumentaci budou specifikovány způsoby jakými bude nakládáno s nebezpečnými
odpady a ostatními látkami škodlivých vodám, se kterými bude v rámci záměru nakládáno.

15) Ke stavebnímu řízení bude zpracován plán organizace výstavby (POV) s řešením následujících oblastí:
a) Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu je nezbytné stanovit harmonogram
jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů a využívání přepravních tras.
b) Zařízení staveniště budou situována
−

mimo kontakt s obytnými a/nebo rekreačními objekty,

−

mimo blízkost vodních toků resp. vodních nádrží a/nebo vodních zdrojů.
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c) Budou navržena a prováděna opatření k omezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště
(očista vozidel, zakrývání dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, omezení doby
volného skladování sypkých materiálů, skrápění povrchů v klimaticky nepříznivých obdobích resp.
další). Tato opatření je nutné požadovat po dodavateli stavebních a konstrukčních prací a v průběhu
výstavby pravidelně (např. 1 x za měsíc) kontrolovat stavebním dozorem; o prováděných kontrolách
provádět zápisy do stavební dokumentace (stavebního deníku).
d) Bude zajištěna minimalizace úkapů ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních
prostředků zajištěním jejich dobrého technického stavu. Při odstavení strojů a vozidel používat
záchytné vany pod motory, převodovky, nástavby a konce hydraulických hadic.
e) Při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, bude
zajištěno respektování příslušných předpisů a norem.
f) Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť
komunikací a přístupových cest. S výjimkou dočasných pracovních pruhů, případně dočasných
přístupových cest na zemědělské půdě, nebudou vytvářeny nové komunikace a cesty v krajině.
g) Stavební doprava bude zajištěna převážně po hlavních komunikacích v území, s omezením pojezdů
centry a vedlejších komunikací sídelních útvarů (měst a obcí).
h) Případná dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby budou projednána s příslušnými
dopravně správními orgány a navržena dopravně organizační řešení.
i)

Bude zpracován havarijní plán pro období výstavby pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod při plánovaném použití a přepravě techniky, provádění zemních a stavebních prací,
který bude obsahovat opatření k prevenci havárie, opatření pro případ úniku ropných látek na
staveništi a postup k odstranění následků případné havárie. Detailně bude řešeno provádění stavby
v dotčených pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů. Součástí havarijního plánu bude způsob
informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního prostředí, případně
správců vodních toků.

j)

Pro místa křížení vodních toků a jejich záplavových území bude zpracován povodňový plán.

k) Organizace stavby bude navržena tak, aby u chráněných venkovních prostor staveb v okolí
staveniště byly respektovány nejvyšší přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
Stavební a konstrukční práce v blízkosti obytných a rekreačních objektů, včetně související dopravy,
neprovádět v nočních hodinách (od 2200 do 600) a mimopracovních dnech. V ranních a večerních
hodinách (tj. od 600 do 700 a od 2100 do 2200) bude úplně vyloučen provoz stavební dopravy a
hlučných stavebních mechanismů.
Podmínky pro fázi realizace
1) Při výstavbě postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Realizovat stavbu s maximálním
ohledem na okolí, zejména v úsecích křížení vodních toků a průchodu biologicky cennými lokalitami.
Dočasné zábory půdy omezit na nezbytnou míru, vyloučit zásahy do prostředí mimo plochy staveniště
(trvalého a dočasného záboru) a stanovené přepravní trasy.
2) Při realizaci záměru je nutné postupovat s maximálním ohledem na okolí a zajistit minimalizaci
potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví zejména v oblasti působení hluku,
dopravy, ochrany vod a horninového prostředí.
3) Při výstavbě (zejména kolem toků a vodních ploch) je nutné věnovat pozornost výskytu všech živočichů
(především obojživelníků, plazů, ale i jiných) a v případě hrozícího usmrcení nebo zranění zajistit jejich
přemístění mimo stavbu na vhodné stanoviště v okolí stavby; v případě potřeby zajistit spolupráci
s orgánem ochrany přírody.
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4) Zvláštní pozornost věnovat realizaci komunikace v km 1,2 – 1,4 obchvatu – přechod komunikace svahy
a nivou Olšavy. Minimalizovat vliv stavebních prací na plochy v nivě, vodní tok a louky v nivě toku.
Vyloučit dotčení okolních ploch mimo plochu staveniště a dopravní trasy. Stavbu realizovat tak, aby
nedošlo ke změnám vodního režimu lokality.
5) V blízkosti vodních toků resp. vodních nádrží a vodních zdrojů nesmí být prováděno trvalé ani dočasné
odstavování či údržba mechanismů, nesmí zde být skladovány závadné látky a lehce odplavitelný
materiál.
6) V průběhu výstavby je nutné věnovat dostatečnou pozornost nakládání s látkami ohrožujícími kvalitu
vod, půd a horninového prostředí, a to jak v prostoru zařízení staveniště, tak i přímo v prostoru výstavby.
Opravy mechanizmů, jejich čištění a jiné manipulace s ropnými a jinými závadnými látkami provádět
pouze na zabezpečených plochách k tomu určených a náležitě k tomuto účelu vybavených. Průběžně
(např. 1 x za měsíc) provádět preventivní kontrolu mechanizmů proti úniku ropných látek a o kontrolách
provádět zápis do stavební dokumentace.
7) Prostor staveniště bude vybaven tak, aby jeho provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany
životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt a sanaci
úniku pohonných hmot látek nebo jiných škodlivých látek).
8) Skrývku v úsecích s výskytem kvalitních půd (I. a II. třída ochrany ZPF) provádět za dozoru odborného
pedologa.
9) Zabránit kontaminaci zeminy při skrývání, manipulaci a ukládání na deponie.
10) Skrývky humusového horizontu (ornice) a níže uložených zúrodnění schopných vrstev (podorničí)
budou uloženy na samostatných deponiích. Při provádění zemních prací dbát na oddělení úrodných
vrstev od ostatního materiálu z výkopu, aby nedocházelo ve větším množství k přibírání níže uloženého
horizontu (hlušiny).
11) Přebytečná zemina nesmí být deponována v záplavových zónách zájmového území dotčeného stavbou.
Bude zajištěno řádné uložení zeminy tak, aby v případě potřeby nebránila odtoku povrchových vod.
12) Deponie vytěžených materiálů zabezpečit proti nadměrné erozi, materiál deponovaný déle než 1 rok
zatravnit.
13) Při rekultivaci dotčených ploch dodržet základní sled uložení skrývaných horizontů a návaznost na
sousední pozemky.
14) Po dobu realizace stavby bude zajištěn biologický dozor odborně způsobilou osobou za účelem kontroly
všech předepsaných opatření k ochraně přírody a krajiny, termínových a časových omezení, následné
rekultivace dotčených ploch i provedení vegetačních úprav.
15) Při výstavbě respektovat následující časová omezení týkající se kácení dřevin, které bude prováděno
striktně podle schválené projektové dokumentace a mimo vegetační období (termín je v řádu dnů možno
upravit podle běhu konkrétní vegetační sezóny po konzultaci s biologickým dozorem).
16) Zahájení stavebních prací, zejména provádění zemních prací, směřovat do období od října do první
poloviny dubna.
17) Stavební činnost spojená s významnými dopravními nároky a zdroji hluku bude omezena tak, aby tyto
aktivity nezpůsobily zhoršení faktorů pohody v okolí staveniště a to zejména v nočních hodinách a ve
dnech pracovního klidu.
18) V případě, že v souvislosti s přípravou stavby (např. během realizovaných průzkumů) nebo při jejím
provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném znění, povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu
státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby
nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).
19) Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo obnovení funkce stavbou narušených melioračních systémů,
případně po dohodě se správci/majiteli bude zajištěna odpovídající kompenzace.
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20) Ke kolaudačnímu řízení bude doložen přehled druhů a množství odpadů z výstavby a doklady o způsobu
jejich využití, resp. odstranění.
Podmínky pro fázi provozu
1) Po uvedení posuzovaného úseku silnic II/490 a II/495 do zkušebního provozu bude provedeno měření
hlukové zátěže z dopravy u nejbližších obytných objektů (chráněných venkovních prostor a chráněných
venkovních prostor staveb). Protokoly s výsledky měření hluku před zahájením stavby a po uvedení do
provozu budou předloženy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. V případě
překročení hygienických limitů budou navržena a realizována dodatečná protihluková opatření, která
budou předem projednána s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
2) Provádět odpovídající údržbu vodních děl realizovaných jako součást stavby komunikace. Zajistit jejich
správnou funkci v systému odvodnění komunikace a ochrany vodních toků, které budou recipienty
dešťových vod z komunikace.
3) Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny po dobu minimálně 5 let od provedení výsadby.
Za uhynulé jedince zajistit včasnou dosadbu.
4) Odpady vznikající z provozu komunikace zařadit do odpadového hospodářství oznamovatele.
II. ODŮVODNĚNÍ
Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek:
Posuzovaným záměrem je přeložka silnic II/490 a II/495 jako obchvatu místních částí Uherského Brodu
- Těšova a Újezdce.
Délka přeložky je celkem cca 3,8 km, z toho délka obchvatu činí 2,16 km a délka úpravy 1,67 km.
Komunikace přeložky je navržena v extravilánu v kategorii S9,5/70 (směrodatná rychlost 80 km/h, volná
šířka 9,5 m), v koncovém úseku km 1,5 - KÚ v kategorii S9,5/60 (směrodatná rychlost 60 km/h).
Záměr je součástí celkové koncepce vymístění silnic II. třídy z centra Uherského Brodu spolu s
jihovýchodním propojením II/495 a II/490 „Nivnice - Újezdec, obchvat“. V případě dokončení celého
vnějšího jihovýchodního obchvatu Uherského Brodu lze předpokládat převedení tranzitní dopravy ze silnic
II/490 a II/495 mimo město na tento vnější okruh, což přispěje k odlehčení zejména oblasti centra města
(ulice Dolní Valy, 26. dubna, Šumická).
Nová trasa bude sloužit především jako odklon dálkové dopravy z/do Luhačovic mimo centrum a
zastavěnou část města Uherský Brod a tím přispěje ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti obyvatel
Těšova, Újezdce i přilehlé části Uherského Brodu.
Na navrhovanou přeložku silnice II/490 a II/495 bude převedena značná část dopravní zátěže a tím
dojde k reálnému snížení negativních dopadů silniční dopravy (zvl. hluk a emise znečišťujících látek)
v zastavěném území.
Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí
bude působení stavby po realizaci záměru akceptovatelné a vlivy provozu nové silniční komunikace budou
pod úrovní stanovenou platnými předpisy. Týká se to zejména ochrany veřejného zdraví (působení hluku a
znečištění ovzduší v okolí komunikace), ale i nakládání se srážkovými vodami, havarijního zabezpečení,
chráněných částí přírody.
Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že veškeré předpokládané negativní
důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany
veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v zájmovém území záměru.
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Na základě uvedeného hodnocení, oznámení, závěru zjišťovacího řízení, dokumentace, posudku a
vyjádření k nim uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, že vlivy záměru na životní prostředí lze
akceptovat a předmětný záměr při respektování podmínek tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat
souhlasné závazné stanovisko.
K oznámení záměru „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)“ byla
doručena 4 vyjádření dotčených úřadů státní správy, 1 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 3
vyjádření veřejnosti.
K dokumentaci záměru „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)“
bylo doručeno 5 vyjádření dotčených úřadů státní správy a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných
celků, veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila.
Vyjádření občanských sdružení a obecně prospěšných společností k oznámení ve smyslu § 23 odst. 9
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, nebyla obdržena.
Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a
vypořádány. Oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které spadají do kompetence zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem posudku komentovány a
zapracovány do závazného stanoviska.
Odůvodnění stanovených podmínek:
Podmínky toho stanoviska vycházejí zejména z charakteru záměru a území, kterým záměr prochází.
Vzhledem k tomu, že záměr se dotýká především volné krajiny a území podléhajícího ochraně přírody a
krajiny, je většina podmínek zaměřena na maximální ochranu těchto prvků. Dalším dotčeným fenoménem
jsou povrchové a podzemní vody, jejichž ochrana vyžaduje rovněž dostatečnou pozornost ve všech etapách
přípravy a realizace záměru.
Zvýšená pozornost je věnována etapě výstavby, která je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí
rovněž významným faktorem. Z tohoto důvodu jsou pro fázi výstavby formulovány podmínky směřující
zejména k preventivní ochraně životního prostředí.
Pro etapu provozu jsou stanoveny podmínky týkající se zejména ochrany před nadměrným hlukem, a
ochrany vod.
Všechny ostatní připomínky a požadavky dotčených územních samosprávných celků a dotčených
správních úřadů obdržené v rámci procesu EIA, které vyplývají ze zákonných požadavků, do podmínek
závazného stanoviska zahrnuty nebyly, neboť povinnost splnit takovéto požadavky ukládá oznamovateli
platná legislativa.
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti:
Vlivy na veřejné zdraví jsou celkově hodnoceny jako pozitivní, vlivy na sociálně ekonomickou situaci
obyvatel jsou hodnoceny jako mírně pozitivní. Během výstavby lze předpokládat na přechodnou dobu
narušení psychické pohody v důsledku zvýšení dopravy na okolních komunikacích. Po dokončení výstavby a
zahájení provozu na nové komunikaci dojde naopak ke zvýšení psychické pohody ve srovnání se současným
stavem.
Vlivy na kvalitu ovzduší jsou v etapě provozu hodnoceny jako zanedbatelné. Vlivy v etapě výstavby
jsou hodnoceny na základě zpracované rozptylové studie jako mírně negativní, dočasné a krátkodobé. Při
výstavbě nedojde k překračování imisních limitů u žádné ze sledovaných látek (NOx, PM10 a benzen).
Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou v etapě provozu souhrnně hodnoceny jako nízké a
nevýznamné, lokálního charakteru. Významné ovlivnění kvality ani hydrologických charakteristik
povrchových či podzemních vod není očekáváno. Důležité je dodržování opatření k ochraně povrchových a
podzemních vod, kdy zejména během výstavby je nutné elimimovat rizika ohrožení kvalitativních i
kvantitativních parametrů ochrany vod.
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Vlivy na hlukovou situaci jsou pozitivní, středně významné, dlouhodobé, s lokálním dosahem. Ke
zlepšení stavu dojde v hustěji obydlených lokalitách podél silnice II/490 v Újezdci a Těšově a ve východní
části města Uherský Brod. Vzhledem k dotčenému území je kontakt navrhované komunikace s chráněnou
zástavbou minimální. Hluk během výstavby bude ve vztahu k platným limitům nejvyšší hlukové zátěže v
okolí stavby málo významný.
Vlivy na půdu jsou hodnoceny jako negativní, s ohledem na zábor zemědělské půdy, lokálního
charakteru.
Vlivy na horninové prostředí jsou hodnoceny jako nízké a nevýznamné. Nutnou podmínkou je
dořešení průchodu obchvatu nestabilním územím (sesuv v km cca 1,85 – 2,16).
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou za běžného provozu minimální. Vlivy výstavby přeložky
silnic jsou hodnoceny jako mírně negativní až nevýznamné, lokální. Za předpokladu respektování
navržených opatření k eliminaci, zmírnění či kompenzaci negativních důsledků výstavby záměru lze
očekávat snížení negativních dopadů na akceptovatelnou úroveň ve všech hodnocených faktorech (flóra,
fauna, ÚSES, VKP, ZCHÚ).
Vlivy na krajinný ráz v místě přechodu přes nivu Luhačovického potoka a Olšavu jsou vyhodnoceny
jako nevýznamný až mírně negativní s lokálním dosahem.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách životního prostředí (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda,
půda, geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou celkově hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru
stanovenou zákony, a dalšími právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí (památky, infrastruktura, doprava, a další) jsou celkově
charakterizovány jako málo významné až nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v
jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí.
Výstavbou a provozem záměru „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov,
Újezdec)“ nebude při dodržení projektových parametrů a realizaci doporučených opatření významně
negativně ovlivněno zdraví obyvatel ani jednotlivé složky životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako přijatelné, dočasné a lokální, bez očekávaných
významných negativních dopadů na životní prostředí.
Na základě všech podkladů získaných v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že problematika
přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví není v případě posuzovaného záměru významná.
Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování
životního prostředí:
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba
silniční komunikace dané kategorie a uspořádání.
Podrobné technické řešení záměru, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude
projednáno s příslušnými správními úřady v rámci návazných správních řízení k povolení předmětného
záměru.
Lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v zásadě v souladu s
požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v umístění ani v
technickém řešení záměru, které by mohly být v zásadním střetu s ochranou životního prostředí.
Technické řešení záměru při respektování navržených opatření odpovídá požadavkům na ochranu
životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky, snižují či zmírňují vlivy
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví na akceptovatelnou úroveň.
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Technické řešení záměru (zejména postupy výstavby) odpovídá požadavkům na ochranu životního
prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření, resp. podmínky vyplývající z procesu posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, umožňují vyloučit, zmírnit
nebo kompenzovat nepříznivé účinky záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Záměr „Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)“ byl v rámci
procesu posuzování vlivů na životní prostředí zpracován a hodnocen ve dvou projektových aktivních
variantách. Varianta vedení komunikace přes údolí Olšavy a Luhačovický potok na náspu a krátké estakádě
byla v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyloučena z důvodu negativního zásahu do
biotopů zvláště chráněných druhů při průchodu údolím Olšavy a Luhačovického potoka, zásah do ÚSES i
VKP.
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí
Těšov a Újezdec)“ v jedné projektové aktivní variantě. Jde o variantu s jedním dlouhým mostním objektem estakáda o délce cca 600 m (cca km 1,15 – 1,763), který překoná celé údolí včetně vodoteče Olšavy a
Luhačovického potoka a dvě železniční tratě č. 341.
Stanovení pořadí variant řešení záměru je tedy v daném případě bezpředmětné.
Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí:
Oznámení
Oznámení záměru „Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)“
zpracovala v dubnu 2016 RNDr. Věra Tížková, osvědčení odborné způsobilosti č. 3188/487/OPV/93,
prodloužené rozhodnutím MŽP č.j. 58326/ENV/16.
Oznámení záměru bylo rozesláno k vyjádření a současně zveřejněno dne 3.5.2016.
Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr bude posuzován podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěr zjišťovacího řízení pod č.j.: KUZL 28576/2016 byl vydán dne 15.6.2016. V závěru zjišťovacího
řízení bylo konstatováno, že záměr bude posuzován podle zákona. Dále bylo požadováno v dokumentaci
podrobněji rozpracovat a vyhodnotit vlivy estakády přes celou nivu Olšavy, vlivů na krajinný ráz území,
vlivů ve fázi výstavby a problematiku odvedení srážkových vod z komunikace. Dále bylo požadováno
aktualizovat a přiložit k dokumentaci odborné studie (hluková studie, rozptylová studie, hodnocení
zdravotních rizik, hodnocení vlivů na krajinný ráz a biologický průzkum), které byly součástí oznámení.
Dokumentace
Dokumentaci o vlivech záměru „Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a
Újezdec)“ zpracovala v květnu 2017 RNDr. Věra Tížková, osvědčení odborné způsobilosti č.
3188/487/OPV/93, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j. 58326/ENV/16.
Dokumentace byla rozeslána k vyjádření a současně zveřejněna dne 24.5.2017.
Posudek
Posudek o vlivech záměru „Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a
Újezdec)“ zpracoval v říjnu 2017 Ing. Alexandr Mertl, osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 981/196/OPV/93
ze dne 7.6.1994, resp. autorizace, která byla prodloužena rozhodnutím MŽP č.j.: 51008/ENV/16 ze dne
24.8.2016.
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl zpracován a předložen příslušnému úřadu v říjnu
2017.
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Závěry zpracovatele posudku
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)“ na životní
prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
Zpracovatel posudku po vyhodnocení oznámení, dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
zjištěných informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k záměru „Přeložka silnic
II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)“ z hlediska vlivů na životní prostředí v
předložené variantě navrhovaného umístění i technického řešení a navrhuje podmínky pro navazující správní
řízení a užívání stavby.
Veřejné projednání
Bude doplněno po veřejném projednání.
Vzhledem k tomu, že příslušný úřad neobdržel k předložené dokumentaci žádné odůvodněné
nesouhlasné vyjádření, může dle § 9 odst. 9 zákona upustit od veřejného projednání.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KUZL 39989/2017 ze dne 13.6.2017
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/47/ŘI/1606714 004/BLV ze dne 20.6.2017
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KHSZL 13623/2017 ze dne 20.6.2017
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: OZP/1675/17/Mik ze dne 26.6.2017
Povodí Moravy s.p.
Vyjádření k dokumentaci, zn: PM030621/2017-203/Fi ze dne 26.6.2017
Město Uherský Brod
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ORM/0156/17 ze dne 23.6.2017
Obec Šumice
Vyjádření k dokumentaci, zn.: 378/2017/Ošum ze dne 15.6.2017
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
K dokumentaci záměru „Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)“
bylo doručeno 5 vyjádření dotčených úřadů státní správy a 2 vyjádření dotčených územně samosprávných
celků, veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila.
Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly v posudku vyhodnoceny a
vypořádány, a byly rovněž zohledněny při formulaci tohoto stanoviska.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno po zveřejnění posudku.
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Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Přehled použitých zdrojů
Oznámení záměru „Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a
Újezdec)“ (RNDr. Věra Tížková, 04/2016)
Závěr zjišťovacího řízení (KÚ ZK, č.j.: KUZL 28576/2016 ze dne 15.6.2016).
Dokumentace o vlivech záměru „Přeložka silnic II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí
Těšov a Újezdec)“ (RNDr. Věra Tížková, 05/2017)
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku
Poznatky z konzultací se zástupci oznamovatele a další údaje nezbytné pro zpracování
posudku
Poznatky z místního šetření
Související právní předpisy a literatura
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Závěrečná doložka
Datum zpracování posudku:

říjen 2017
Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93
prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.: 51008/ENV/16 ze dne 24.8.2016

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

Podpis pověřeného zpracovatele posudku:

……………………………………
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Přílohy
Příloha 1

Vyjádření dotčených úřadů státní správy,
samosprávných celků a veřejnosti k dokumentaci

Příloha 2

Autorizace zpracovatele posudku

dotčených

územně

V příloze č. 1 posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnic
II/495 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov a Újezdec)“ na životní prostředí, ve smyslu § 8 zákona
č. 100/2001 Sb.
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KUZL 39989/2017 ze dne 13.6.2017
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
Vyjádření k dokumentaci, zn: ČIŽP/47/ŘI/1606714 004/BLV ze dne 20.6.2017
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: KHSZL 13623/2017 ze dne 20.6.2017
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: OZP/1675/17/Mik ze dne 26.6.2017
Povodí Moravy s.p.
Vyjádření k dokumentaci, zn: PM030621/2017-203/Fi ze dne 26.6.2017
Město Uherský Brod
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ORM/0156/17 ze dne 23.6.2017
Obec Šumice
Vyjádření k dokumentaci, zn.: 378/2017/Ošum ze dne 15.6.2017
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PŘÍLOHA 1
(VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ,
DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
A VEŘEJNOSTI K DOKUMENTACI VLIVŮ
ZÁMĚRU)

PŘÍLOHA 2
(AUTORIZACE ZPRACOVATELE POSUDKU)

