
 

 

 

 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 

 V Praze dne              7. dubna 2016 

 Č.j.:      22257/ENV/16 

 Vyřizuje:         Ing. Čížková 

  Tel.:                    267 122 958 

 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ ZMĚN ZÁMĚRU 
 

které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, podle  

§ 9a odst. 4 a 5 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“) ve vztahu ke stanovisku  

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) vydanému  

dle § 10 odst. 1 zákona dne 29. 2. 2008 pod č.j.18554/ENV/08  

(dále také jen „stanovisko EIA“) 

 

Výroková část: 

Záměr předkládaný v navazujícím řízení 

Název záměru: Silnice I/68 Třanovice – Nebory – část 2  

pro stavební objekty a jejich části: 

SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, části km  

1,350-1,720 a 4,650-5,080 

SO 208 – Most na silnici I/68 přes Černý potok v km 1,741 

SO 271 – Protihlukové stěny a silnici I/68, část km 1,350-1,720  

a 4,650-5,080 

SO 307 – Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část  

km 4,650-5,120 

SO 352 – Úprava stávajícího koryta Stonávky, km 0,218 

Kapacita (rozsah) 

záměru: 

Stavba „I/68 Třanovice – Nebory“ je součástí záměru „Přeložka 

silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice – Oldřichovice  

– Bystřice“, který byl podroben procesu posuzování vlivů  

na životní prostředí. Objekt SO 101 – Přeložka silnice I/68 je 

hlavním objektem stavby I/68 Třanovice – Nebory. Přeložka je 

navržena v kategorii S 24,5/100 a dosahuje délky 5,4 km. 

Předmětné navazující řízení řeší pouze části km 1,350-1,20  

a 4,650-5,080. Objekt SO 208 převádí silnici I/68 přes Červený 

potok, lokální biokoridor a stávající cestu pro pěší. Most je 

navržen jako spojitý nosník o čtyřech polích. Součet rozpětí 

mostních polí je 108 m. Objekt SO 271 – Protihlukové stěny na 

silnici I/68 jsou vedeny v krajnici komunikace nebo nad zářezem 

komunikace. Protihlukové stěny jsou umístěny dle hlukové 

studie. Dále je řešen objekt SO 307 – Dešťová kanalizace I/68, 

km 3,847-5,120, a to v části km 4,650-5,120. Objekt SO 352 – 

Úprava stávajícího koryta Stonávky, km 0,218, je vyvolanou 

investicí nově navržené silnice I/68. Do vodoteče budou 

zaústěny silniční příkopy, do nichž je vyústěna dešťová 
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kanalizace za odlučovači ropných látek odvádějící dešťové 

odtoky z komunikací a silničního tělesa. 

Navazující řízení: Stavební řízení  

(oznámení o zahájení řízení č.j. MSK 44284/2015 ze dne  

9. 4. 2015) 

Stanovisko EIA 

Název záměru: Přeložka silnice I/11 (/68) v úseku Třanovice – Oldřichovice  

– Bystřice 

Kapacita (rozsah) 

záměru: 

Z hlediska druhu pozemní komunikace a ve smyslu ČSN 

73 6101 je záměr definován jako přeložka silnice I. třídy. 

Z hlediska charakteru komunikace se jedná o obousměrnou 

směrově rozdělenou komunikaci o dvou jízdních pruzích 

v každém směru v návrhové kategorii S 24,5/100. Celková délka 

přeložky silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice – Oldřichovice  

– Bystřice činí 17,220 km ve variantě A a 17,256 km  

ve variantách B a C. Ve stanovisku EIA byla doporučena 

varianta C včetně prostoru Nebory (podvarianta Nebory 1)  

a varianty bez mimoúrovňové křižovatky (dále jen „MÚK“) 

Hnojník. 

Zařazení záměru dle 

přílohy č. 1 k zákonu 

(ve znění účinném ke 

dni vydání stanoviska 

EIA): 

  

9.4 (Novostavby, rekonstrukce a přeložky silnic o čtyřech a více 

jízdních pruzích delších než 10 km nebo místních komunikací  

o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 1 km) kategorie I 

přílohy č. 1 k zákonu. 

Umístění záměru: kraj: Moravskoslezský 

obce: Třanovice, Hnojník, Střítež, Ropice, Třinec, 

Vedryně, Bystřice nad Olší 

k.ú.: Třanovice, Hnojník, Střítež, Ropice , Nebory, 

Oldřichovice, Lyžbice, Vedryně, Karpentná, 

Bystřice nad Ohří 
 

Obchodní firma 

oznamovatele:  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

IČ oznamovatele: 65 99 33 90 

Sídlo (bydliště) 

oznamovatele: 

Na Pankráci 56, 145 04 Praha 4 

Příslušný úřad, který 

stanovisko EIA vydal: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů  

na životní prostředí a integrované prevence 

Datum vydání 

stanoviska EIA: 

29. 2. 2008 
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Číslo jednací 

stanoviska EIA: 

18554/ENV/08 

 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona na základě  

§ 9a odst. 4 a 5 zákona  

 

vydává 

 

N E S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O 
 

 

Odůvodnění: 

Odůvodnění vydání nesouhlasného závazného stanoviska: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence (dále jen „MŽP, OPVIP“), obdrželo dne 29. 7. 2015 od Ředitelství 

silnic a dálnic ČR žádost o vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru „Silnice 

I/68 Třanovice – Nebory“ – část 2 pro stavební objekty a jejich části „SO 101– Přeložka 

silnice I/68, km 0,000-5,400, části km 1,350-1,20 a 4,650-5,080“, „SO 208 – Most na silnici 

I/68 přes Černý potok v km 1,741“, „SO 271 – Protihlukové stěny a silnici I/68, část km 

1,350-1,720 a 4,650-5,080“, „SO 307 – Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 

4,650-5,120“, „SO 352 – Úprava stávajícího koryta Stonávky, km 0,218“ ve smyslu 

ustanovení § 9a odst. 4 a 5 zákona ve vztahu ke stanovisku k posouzení vlivů provedení 

záměru „Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice – Oldřichovice – Bystřice“ na životní 

prostředí č.j. 18554/ENV/08 ze dne 29. 2. 2008. Všechny potřebné podklady a informace 

byly na MŽP, OPVIP doručeny e-mailovou zprávou dne 10. 12. 2015. 

K žádosti byly předloženy následující podklady a vyjádření: 

 Dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)  a vybraných dokumentů 

zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD ZDS“), (Mott MacDonald, SUDOP 

Praha a.s., 10/2009). 

 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí  

č.j. 18554/ENV/08 ze dne 29. 2. 2008. 

 I/68 Třanovice – Nebory, Podklad pro závazné stanovisko podle čl. II odst. 1 

(přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., Podklad pro závazné 

stanovisko podle § 9a odst. 4 a 5 (JE EPROJ s.r.o., Ing. Jarmila Paciorková). 

MŽP, OPVIP se v souladu ust. § 9a odst. 4 a 5 zákona na základě obdržené žádosti 

a všech předložených podkladů zabývalo tím, zda byla žádost předložena v souladu 

s požadavky zákona, zda je žádost úplná, a zda by uváděné změny mohly znamenat 

významné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, a tedy zda je nutno změny 

podrobit postupu dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona ve vazbě na § 9a odst. 4 zákona či nikoli. 
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Náležitosti žádosti dle § 9a odst. 4 a 5 zákona 

1. Dokumentace pro příslušné navazující řízení – Na el. nosiči byla spolu s žádostí 

předložena DSP a VD ZDS (Mott MaccDonald Praha, spol. s.r.o., 10/2009)  

vč. aktualizace z roku 2014. 

2. Úplný popis změn – uvedeno v rámci předloženého dokumentu I/68 Třanovice 

 – Nebory, Podklad pro závazné stanovisko podle čl. II odst. 1 (přechodných 

ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., Podklad pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 

4 a 5 (JE EPROJ s.r.o., Ing. Jarmila Paciorková) na 7. -10. straně. 

Další požadavky dle § 9a odst. 4 a 5 zákona 

- tj. předložení žádosti vč. všech příloh nejméně 30 dnů před podáním žádosti  

o zahájení navazujícího řízení – žádost byla předložena dne 29. 7. 2015, navazující 

řízení bylo dle usnesení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, 

o přerušení stavebního řízení č.j. MSK 78801/2015 ze dne 19. 6. 2015, zahájeno dne 

26. 3. 2015 podáním žádosti stavebníka,  tj. před nabytím účinnosti zákona  

č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon 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 další související zákony  

(dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“), který uvedený požadavek zavedl. Splnění 

požadavku není posuzováno. 

Dle výše uvedeného je zřejmé, že žádost o vydání závazného stanoviska dle § 9a 

odst. 4 a 5 zákona splňuje všechny zákonné náležitosti. Aby se MŽP, OPVIP mohlo 

doručenou žádostí zabývat, bylo rovněž nezbytné ověřit, zda stanovisko EIA vydané dne 

29. 2. 2008, je ke dni vydání tohoto závazného stanoviska platné a zda bylo souhlasně 

ověřeno dle zákona č. 39/2015 Sb. Souhlasné závazné stanovisko podle článku II bodu 1. 

přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. bylo k předmětnému stanovisku EIA 

vydáno dne 20. 11. 2015 pod č.j. 52735/ENV/15 a byla v něm ověřena i platnost 

předmětného stanoviska EIA. Závěry z hlediska platnosti stanoviska EIA uvedené 

v závazném stanovisku k ověření souladu č.j. 52735/ENV/15 ze dne 20. 11. 2015 platí  

i k datu vydání tohoto závazného stanoviska. 

MŽP, OPVIP po prostudování obdržených podkladů, zejména podkladu „I/68 

Třanovice – Nebory, Podklad pro závazné stanovisko podle čl. II odst. 1 (přechodných 

ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., Podklad pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 4  

a 5“ zpracovaného autorizovanou osobou Ing. Jarmilou Paciorkovou, dospělo k závěru,  

že změna č. 2 představuje změnu realizace záměru, která by mohla mít významný 

negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. S ohledem na tuto skutečnost je 

v souladu s ustanovením dle § 9a odst. 4 a 5 zákona vydáno toto nesouhlasné závazné 

stanovisko. Všechny ostatní níže uvedené změny nepředstavují takové změny realizace 

záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Souhrnná charakteristika změn záměru a jejich předpokládaných vlivů na životní 
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti: 
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Popis změn projektu 

Změny aktuálně navrhovaného záměru oproti záměru, který byl předmětem procesu 

EIA, dle materiálu „I/68 Třanovice – Nebory, Podklad pro závazné stanovisko podle čl. II 

odst. 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., Podklad pro závazné stanovisko 

podle § 9a odst. 4 a 5“ jsou: 

1. Změna staničení a změna délky stavby 

Změna staničení vyplývá z postupného zpřesňování projektu, kdy původně v rámci 

zjišťovacího řízení byla realizace předpokládána ve dvou etapách ve směru úseku 

Bystřice – Oldřichovice – Třanovice, následně v dokumentaci EIA byla stavba 

rozčleněna na tři úseky a směrování (staničení) bylo obráceno do směru Třanovice  

– Nebory – Oldřichovice – Bystřice. V dokumentaci EIA a následných projektových 

dokumentacích byly v návaznosti na technické řešení jednotlivé délky a staničení 

upřesněny. V rámci procesu EIA byla délka stavby „I/68 Třanovice – Nebory“ 

uvedena v km 0,000 – 6,090 = 6,090 km. V následujících dokumentech 

(dokumentace pro územní rozhodnutí, DSP, VD-ZDS a realizace) je staničení v km 

0,000 – 5,400 km (I/68) + rampy mimoúrovňové křižovatky (dále jen „MÚK“) 

Třanovice. Změna délky stavby vychází také ze změny staničení a upřesnění 

rozhraní jednotlivých staveb, jelikož celá MÚK Nebory byla v rámci procesu EIA 

součástí stavby „I/68 Třanovice – Nebory“ a takto byla i projednána. V následujících 

dokumentech (dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) však byla MÚK 

Nebory zařazena do stavby „I/11 Nebory – Oldřichovice“. 

Uvedené hodnoty změn staničení nemají významný negativní vliv na životní prostředí  

a veřejné zdraví.   

2. Změna konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky u stavby „Přeložka silnice I/11 (/68) v úseku Třanovice – 

Oldřichovice –  Bystřice“ v rámci procesu EIA odpovídala třídě dopravního zatížení I.  

a návrhové úrovni porušení vozovky D0. Předpokládala se netuhá konstrukce 

vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového koberce mastixového v celé tloušťce  

620 mm. Současně byl v rámci procesu EIA vznesen požadavek upřednostnit 

v úsecích kolem obytné zástavby kryt s nejnižším možným koeficientem F3 pro další 

snížení hluku a vibrací. V rámci povolovacích řízení došlo ke změně vozovkového 

krytu na většině úseku předmětné komunikace za cementobetonový, který má 

odlišné parametry nežli asfaltový či asfaltobetonový kryt. Koeficient F3 je pro 

asfaltový beton mastixový stanoven 1,1 a pro cementobetonový 1,2. Změna 

vozovkového krytu byla projektována z důvodu velkého zatížení nákladní dopravou, 

tj. kvůli delší životnosti a udržitelnosti konstrukce vozovkového krytu byl volen 

cementobetonový kryt.  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve svém 

vyjádření č.j. HOK/OV-4779/215.5.1/09 ze dne 19. 6. 2009 uvádí, že v hlukové studii 

v rámci DSP jsou v chráněných venkovních prostorách staveb modelovány – 

zejména v noční době – hodnoty hluku o 3 až 5 dB vyšší oproti původní variantě 

navrhovaného asfaltového krytu, uvažované jak v dokumentaci pro územní 

rozhodnutí, tak v dokumentaci EIA. V podmínce č. 3 stanoviska EIA je vznesen 

požadavek na upřednostnění typů povrchů s nejnižším možným koeficientem F3 
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v úsecích podél blízké obytné zástavby pro další snížení hluku a vibrací, přičemž 

tento požadavek není vzhledem k nyní uvažovanému povrchu plněn. Vzhledem 

k navýšení hodnoty hluku až o 5 dB a vzhledem k neplnění podmínky č. 3 stanoviska 

EIA, resp. podmínky č. 2 závazného stanoviska k ověření souladu  

č.j.   52735/ENV/15 ze dne 20. 11. 2015, se dle MŽP, OPVIP jedná o změnu, která 

by mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.     

3. Střety s inženýrskými sítěmi 

V rámci dokumentace EIA byly inženýrské sítě vyjmenovány. V rámci DÚR a DSP 

byly objekty inženýrských sítí délkově upřesňovány – řádově v metrech,  

a to prodloužením nebo zkrácením, zároveň byla provedena specifikace pro 

jednotlivé objekty. Dokumentace EIA nebyla v takové podrobnosti řešena. 

Vzhledem k výše uvedenému nemá upřesnění střetů s inženýrskými sítěmi 

významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 

4. Doplnění dvou stavebních objektů (dále jen „SO“) 

Dokumentace EIA neřešila jednotlivé SO, v rámci DSP byly na základě požadavku 

technického řešení doplněny dva SO, a to SO 261 – Opěrná zeď vlevo v km 3,850  

– 3,890 a SO 262 – Opěrná zeď na SO 122. SO 261 omezuje silniční násyp na levé 

straně silnice I/68 a navazuje na opěru mostu přes Ropičanku, SO 262 je situována 

na levé straně přeložky silnice III/4763 v km 0,455 – 0,515. Předmětné stavební 

objekty jsou zahrnuty v územním rozhodnutí č.j. MSK 10164/2012 ze dne  

20. 4. 2012. 

Jedná se o detailní technické řešení, jež nebylo v této podrobnosti v dokumentaci 

EIA řešeno.  

5. Změna protihlukových stěn 

Návrh protihlukových stěn je řešen v návaznosti na aktualizace hlukových studií 

v každém stupni projektové dokumentace. Konkrétně došlo k níže uvedeným 

změnám protihlukových stěn (dále jen „PHS“): 

Změna protihlukových stěn V ÚSEKU I/68 Třanovice - Nebory 

Dokumentace EIA DSP 

km 1,40 - 1,60 a 1,22 vpravo vlevo vpravo 

km 1,22 - 1,32 vlevo km 0,00 - 0,48 km 0,00 - 0,49 

km 1,75 - 2,00 vpravo km 0,90 - 1,28 km 1,44 - 2,18 

km 2,50 - 3,00 ve směru k zástavbě Střítež km 1,29 - 1,50 km 2,29 - 2,70 

km 2,70 -3,00 oboustranně km 2,72 - 3,13 km 2,72 - 3,01 

km 3,40 - 3,50 vpravo km 3,44 - 4,02 km 3,00 - 3,24 

km 3,80 - 3,90 vlevo km 4,00 - 4,11 km 3,23 - 3,85 

  

km 4,61 - 5,10 km 4,71 - 5,20 

km 5,18 - 5,38   

PHS o výšce 3 - 3,5  co nejblíže ke zdroji 

SO 271 - PHS na silnici I/68 výšky  

5 - 6 m, délky 8,7 km 

  

SO 272 -PHS na MÚK Třanovice 

výšky 3 - 6 m, délky 1,2 km 
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V každém stupni projektové dokumentace byla protihluková opatření upřesňována  

a současně upravována dle vývoje související legislativy, čímž došlo rovněž k plnění 

podmínek stanoviska EIA (podmínky č. 2, 6, 12). Navržená opatření byla schválena 

státní hygienickou službou.  

Jedná se o zpřesnění návrhu PHS uváděného v dokumentaci EIA v souladu 

s požadavky stanoviska EIA. Vzhledem k výše uvedenému se nejedná o změnu, 

která by mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 

S ohledem na výše uvedené MŽP, OPVIP, konstatuje, že změna č. 2 

představuje změnu realizace záměru, která by mohla mít významný negativní vliv na 

životní prostředí a veřejné zdraví, a proto je vydáno toto nesouhlasné závazné stanovisko 

podle § 9a odst. 4 a 5 zákona. 

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.  

Poučení:  

Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. 

V souladu s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je toto 

závazné stanovisko přezkoumatelné na základě odvolání podaného proti rozhodnutí 

vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem. 

 

 

 

 

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 

ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

(otisk úředního razítka) 

 

 

 

 

 

 

Obdrží  

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ing. Marta Černá, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Na vědomí 

- MŽP, OVSS IX – Ostrava, zde 
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