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Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, 

zastoupen společností INKOS – OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52  Ostrava – 

Moravská Ostrava (stavebník, žadatel), podal dne 22. 10. 2014 žádost o vydání stavebního povolení (tzv. 

v pořadí č. 1), pro stavbu „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“  –  část 1 pro následující stavební objekty a jejich 

části: „SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, část km 1,720-4,650 a 5,080-5,400“, „SO 112 MÚK 

Nebory v km 5,420“, „SO 210 Most na silnici I/68 přes Ropičanku, MK a trať ČD km 3,628“, „SO 211 Most na 

silnici I/68 přes vodoteč – podchod pro zvěř v km 4,586“, „SO 261 Opěrná zeď km 3,850-3,890 vlevo“, „SO 271 

Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,720-4,650 a 5,080-5,400“, „SO 305 Dešťová kanalizace I/68, 

km 1,808-2,460“, „SO 306 Dešťová kanalizace I/68, km 2,820-3,433“, „SO 307 Dešťová kanalizace I/68, 

km 3,847-5,120, část km 3,847-4,650“, „SO 308 Dešťová kanalizace I/68, km 5,200-5,400“ a „SO 357 Úprava 

stávajícího koryta Ropičanky, km 3,780“. 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic 

I. třídy podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a na základě výsledku 

projednání žádosti ve stavebním řízení podle § 109 a následných stavebního zákona rozhodl takto: 

 

Stavba „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“  –  část 1  v rozsahu stavebních objektů „SO 101 – Přeložka 

silnice I/68, km 0,000-5,400, část km 1,720-4,650 a 5,080-5,400“, „SO 112 MÚK Nebory v km 5,420“, „SO 210 

Most na silnici I/68 přes Ropičanku, MK a trať ČD km 3,628“, „SO 211 Most na silnici I/68 přes vodoteč – 

podchod pro zvěř v km 4,586“, „SO 261 Opěrná zeď km 3,850-3,890 vlevo“, „SO 271 Protihlukové stěny na 

silnici I/68, část km 1,720-4,650 a 5,080-5,400“, „SO 305 Dešťová kanalizace I/68, km 1,808-2,460“, „SO 306 

Dešťová kanalizace I/68, km 2,820-3,433“, „SO 307 Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 3,847-

4,650“, „SO 308 Dešťová kanalizace I/68, km 5,200-5,400“ a „SO 357 Úprava stávajícího koryta Ropičanky, 
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km 3,780“, prováděné na pozemcích v k.ú. Hnojník: parc. č. 1600/31, 1600/35, 1548/1 a 1600/36, na 

pozemcích v k.ú. Střítež parc. č. 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1207/5, 909/11, 909/10, 909/12, 1207/8, 

1207/7, 1207/9, 1207/10, 1207/17, 1207/18, 1207/19, 1207/20, 1207/21, 1207/22, 1207/23, 1207/24, 

1207/25, 1207/26, 1207/27, 1199/1, 1207/28, 1207/29, 1157/5, 1207/30, 1207/32, 1207/33, 1207/34, 

1207/35, 1207/36, 1207/37, 1207/38, 1207/39, 1207/40, 1207/41, 1207/42 a 1187/1, na pozemcích v k.ú. 

Ropice parc. č. 3159, 3091, 3071, 3073, 3075, 3078, 3077, 3080, 3095, 3103, 3096, 3097, 3098, 3106, 3107, 

3122, 3123, 3124, 3125, 3139, 3140 a 3150, a na pozemcích v k.ú. Nebory parc. č. 1623/1, 1623/2, 1623/3, 

1623/4, 1623/5, 1623/6, 1623/7, 361/2, 1623/8, 1623/9, 1623/10, 1623/11, 1623/12 a 295/2, se podle § 115 

stavebního zákona s přihlédnutím k § 16 zákona o pozemních komunikacích 

p o v o l u j e .  

Jedná se o stavbu pozemní komunikace, určenou k plnění funkce silnice I. třídy a její součástí podle zvláštního 

zákona - zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Předmětem stavební akce je výstavba přeložky silnice I/68 v úseku Třanovice – Nebory. Stavba je součástí 

definitivního řešení propojení silnice D48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice 

(D48) - Mosty u Jablunkova. Začátek silnice navazuje mimoúrovňovou křižovatkou MÚK Třanovice na silnici D48 

a končí v km 5,400 napojením do MÚK Nebory navazující stavby „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“, která je 

v současné době již ve výstavbě. Silnice je vedena přes katastrální území Třanovice, Hnojník, Střítež, Ropice 

a Nebory. Komunikace je navržena v kategorii S 24,5/100 jako čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace 

s návrhovou rychlostí 100km/h. Celková délka přeložky silnice je 5,4 km. 

 

Technický popis povolovaných objektů: 

SO 101 – Přeložka silnice I/68, km 0,000-5,400, část km 1,720-4,650 a 5,080-5,400: Přeložka silnice 

SO 101 je hlavním objektem stavby. Je navržen v kategorii S 24,5/100. Začátek objektu v km 0,000 navazuje na 

větve mimoúrovňové křižovatky Třanovice (SO 111), která napojuje přeložku silnice I/68 na již zprovozněnou 

rychlostní komunikaci R48. Objekt končí v Neborech na křížení se stávající silnicí I/68 a následné MÚK Nebory. 

Celková délka přeložky činí 5.400 km. Objekt začíná přímou v délce 495 m, kde u obce Hnojník mostním 

objektem překračuje říčku Stonávku a silnici II/474 a pokračuje pravostranným obloukem o R = 2000 m, 

následuje levostranný oblouk o R = 1000 m, pravostranným obloukem R = 1750 m prochází prolukou v obci 

Střítež , kde mimoúrovňově kříží silnici III/4763 a dále mostním objektem překlenuje hluboké údolí říčky 

Ropičanky a železniční trať ČD č. 322 Český Těšín – Frýdek-Místek (drážní km 130,23570), prochází lesním 

komplexem v k.ú. Ropice a pravostranným obloukem o R = 950 m se přiklání k obci Nebory a končí na stávající 

silnici I/68, kde na stavbu navazuje stavba přeložky „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“ svým stavebním 

objektem „SO 111 – MÚK Nebory v km 5,417“. Součástí této stavby je pouze výstavba větve 1 MÚK Nebory (SO 

112) z důvodu napojení na stávající silnici I/68 v případě etapizace výstavby. Výškové vedení je navrženo 

s ohledem na okolní terén a výškovou polohu křižujících komunikací, trati ČD (km 3.496 a vodních toků a s tím 

související výšku stoleté vody křižujících vodotečí (spodní okraj mostovky je min. 0,5 m nad hladinou Q 100). 

Výška nivelety je navržena tak, aby hrana koruny byla min. 1,0 nad Q 100 a nejnižší výška pláně byla min. 0,5 

m nad hladinou stoleté vody. Maximální navržený podélný sklon nivelety je 3,5 % v místě vystoupání z údolí 

toku Stonávky na kopec u obce Hnojník. Minimální podélný sklon na trase činí 0.55 %, minimální údolnicový 

zakružovací oblouk je Ru = 8 000 m, minimální vrcholový zakružovací oblouk Rv = 7500 m. 

 

SO 112 MÚK Nebory v km 5,420: Objekt řeší větev 1 v severozápadním kvadrantu poloviny kosodélné 

mimoúrovňové křižovatky v Neborech. Větev je navržena na návrhovou rychlost Vn = 60 km/h (R=145m při 
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napojení na I/68), při jejím napojení na přeložku silnice II/474 (stáv. I/68) je navržen směrový oblouk R=80m, 

který odpovídá návrhové rychlosti 40 km/h. Větev křižovatky je navržena jednosměrná, jednopruhová 

s možností objetí stojícího vozidla v celkové šířce zpevnění 6,5 m (jízdní pruh 3,5 m, odstavný pruh 2 m a 2 x 

0,5 m zpevněná krajnice). Nezpevněná krajnice je 0,75 m v úseku bez svodidla. Navržené směrové oblouky 

R = 145 m a 80 m jsou v souladu s tab. 36 a 37 ČSN 736102. Výškové řešení se odvíjí od nivelety přeložky 

silnice I/68 a přeložky stávající silnice I/68 v následující stavbě. Maximální podélný sklon je 2,8 %, minimální 

0,5%, minimální výškový zakružovací oblouk je o R=2000 m. Příčný sklon je navržen jednostranný 4% 

u oblouku o R=145 m, a 5% u oblouku o R=80 m. 

 

SO 210 Most na silnici I/68 přes Ropičanku, MK a trať ČD km 3,628: Účelem stavby mostu je 

převedení silnice I/68 kategorie S 24,5/100 přes stávající železniční trať ČD č. 322 Český Těšín - Frýdek Místek, 

polní cesty a údolí říčky Ropičanky lemované lokálním biokoridorem. Výškové uspořádání je ovlivněno 

průjezdným profilem železniční trati ČD, u níž se počítá s výhledovou elektrifikací. Jedná se o most o devíti 

polích s rozpětími 28 m + 7 x 45 m + 37 m. Je navržen v půdorysném oblouku o R=1750 m. Niveleta má 

proměnný spád po směru staničení. Spřažená nosná konstrukce z hlavních ocelových nosníků a spřažené 

železobetonové desky je navržena jako spojitá, konstantního příčného řezu. Příčný řez nosné konstrukce tvoří 

pro každý most 4 ocelové nosníky a železobetonová deska. Konstrukce je na koncích a nad podpěrami zesílena 

železobetonovými příčníky. Na spodní stavbu je nosná konstrukce uložena na hrncová ložiska (2 ložiska na 

každé opěře i podpěrách). Spodní stavba, kterou tvoří krajní opěry a vnitřní jednosloupové podpěry, je 

z monolitického železobetonu. Na obě křídla opěry O10 navazuje objekt opěrných zdí SO 261. Založení mostu je 

hlubinné na vrtaných železobetonových pilotách. 

 

SO 211 Most na silnici I/68 přes vodoteč – podchod pro zvěř v km 4,586: Objekt převádí silnici I/68 

kategorie 24,5/100 přes bezejmennou vodoteč (ČHP 2-03-03-040 – bezejmenný PB přítok Ropičanky) a lokální 

biokoridor (LBK258 3BC3a). Jedná se o rámový přesypaný most o 1 poli s flexibilní, ocelovou konstrukcí o kolmé 

světlosti 17 m. Použita je ocelová konstrukce z vlnitého plechu s uvažovanou vlnou 380x140 mm a tloušťkou 

plechu 7 mm, která je každé 2 vlny vyztužena probetonovanými žebry. Pro ocelovou konstrukci bude použita 

ocel třídy S355. Konstrukce je ukončena kolmými čely z betonových tvarovek. Založení mostu je plošné na 

železobetonových základových pasech. 

 

SO 261 Opěrná zeď km 3,850-3,890 vlevo: Objekt opěrných zdí umožňuje převést komunikaci I/68 

k objektu SO 210 přes daný úsek v úzkém profilu silničního tělesa. Je omezen zásah nové trasy I/68 do okolních 

pozemků. Konstrukce opěrných zdí jsou navrženy jako pohledové líce silničního tělesa z armovaných zemin. 

Opěrné zdi navazují na křídla opěry O 10 mostního objektu SO 210. Jsou tvořeny z betonových tvarovek, do 

kterých jsou zakotveny geomříže pro armované zemní těleso. Na rovině zdí leží římsy, které částečně leží na 

betonových blocích zabraňujících jejich sedání. Založení zdi je na betonovém základovém pasu o rozměrech 

200 x 700 mm. Za rubem opěrné konstrukce je drenážní komín o šířce 0,6 m ze štěrkopísku. Stejným 

materiálem se vyplní dutiny tvarovek. Geometrie zdí opisuje zakřivení osy komunikace I/68, která je 

v kružnicovém oblouku a respektuje sklon komunikace v příčném směru. 

 

SO 271 Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,720-4,650 a 5,080-5,400: Jedná se 

o protihlukové stěny se sloupky z ocelových válcovaných profilů, kotvených do vrtaných pilot. Výplň stěn je 

požadována pohltivá z recyklovaných plastů s vodorovným lištováním, na mostech a exponovaných místech pak 

výplň materiály na bázi akrylátu, odpovídajících materiálových charakteristik a s požadovanou úpravou 

průsvitnosti ale neprůhlednosti a s matným povrchem. Konstrukce stěn je tvořena ocelovými sloupky kotvenými 

do zhlaví pilot. Sloupky jsou obecně navrženy z Válcovaných profilů HEB, s parametrem 160, 180, 200, 220, 
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240, 260 nebo 280, u zalomených sloupků je použit profil UPE, zpravidla 260. Soklové panely, jsou 

předpokládány zalomené ve spodním líci pro osazení na zhlaví pilot, kde se mohou vyrovnávat do požadované 

vodorovné pozice. Tl. soklu je navržena 100mm, min. výška 600mm. V rámci tohoto stavebního povolení jsou 

povolovány protihlukové stěny odpovídající výše uvedeným km – část PHS 12, PHS 13, PHS 14, PHS 15, 

PHS 16, PHS 17, PHS 18, PHS 18A, část PHS 19, část PHS 20, část PHS 21 a PHS 22. 

 

SO 305 Dešťová kanalizace I/68, km 1,808-2,460: Stavební objekt SO 305 řeší novostavbu dešťového 

odvodnění na hlavní trase v km cca 1,808 – 2,460 SO 101. Objekt má jednu hlavní stoku označenou „E“. Stoka, 

resp. její revizní šachty, budou umístěny 0,35 m vpravo od osy komunikace hlavní trasy. K ní je dále připojena 

vedlejší stoka „E1“ která odvádí dešťovou vodu z bystřického předmostí mostu SO 208. Stoka „E“ je vedena ve 

středním pruhu hlavní trasy v km 1,884 – 1,675, odtéká proti směru staničení a její délka činí cca 635 m. Stoka 

„E1“ o profilu DN 300 se nachází v prostoru před mostem SO 208 a odtéká ve směru staničení, přičemž se 

zaúsťuje do stoky „E“ v šachtě 4. Na stoce „E“ je umístěno celkem 15 revizních šachet, přičemž v šachtě Š2 

a Š11 je umístěno stavítko. Na stoce „E1“ jsou 2 vlastní revizní šachty. Stoka je navržena z PP trub o profilu DN 

300 a 400 kruhové pevnosti SN 10 se světlým vnitřním povrchem. Přípojky od horských/ uličních vpustí nebo 

vpustí štěrbinových žlabů budou z obdobného materiálu o profilu DN 200, avšak o kruhové pevnosti SN 8. 

Na kanalizaci jsou navrženy revizní šachty a horské a uliční vpusti. Konečným recipientem je Černý potok. 

Pro ochranu životního prostředí je v rámci objektu dešťové kanalizace SO 305 navržena soustava retenční 

nádrže (RN) a odlučovače ropných látek (ORL) – SO 305.1 – ORL+RN č.5, km 1,937. Jako retenční nádrž bude 

sloužit uzavřená prefabrikovaná podzemní montovaná železobetonová nádrž firmy DYWIDAG. Nádrž je navržena 

tak, aby byla schopná pojmout objem 145,90 m3. Jedná se o oválnou nádrž šířky 5,4 m a délky 25 m. Jako 

odlučovač ropných látek je použit kruhový prefabrikovaný odlučovač firmy DYWIDAG s označením KA-I-25. 

K zachycení pevných částic ze zpevněných ploch slouží sedimentační prostor v retenční nádrži. Součástí objektu 

je i obtoková stoka „C0“ o DN 400 navržená na kapacitní průtok v kanalizaci. Tato stoka má délku 15,9 m a je 

vyústěna do šachty Š1 na stoce „C“. 

 

SO 306 Dešťová kanalizace I/68, km 2,820-3,433: Stavební objekt SO 306 řeší novostavbu dešťového 

odvodnění na hlavní trase v km cca 2,820 – 3,425 SO 101. Objekt má jednu hlavní stoku označenou „F“. Stoka, 

resp. její revizní šachty, budou umístěny 0,35 m vpravo od osy komunikace hlavní trasy. K ní je dále připojena 

vedlejší stoka „F1“, která odvádí dešťovou vodu z frýdeckého předmostí mostu SO 210. Stoka „F“ je vedena ve 

středním pruhu hlavní trasy v km 2,820 – 3,380, odtéká proti směru staničení a její délka činí cca 975 m. Stoka 

„F1“ o profilu DN 300 se nachází v prostoru před mostem SO 210 a odtéká proti směru staničení, přičemž se 

zaúsťuje do stoky „F“ v šachtě 8. Na stoce „F“ je umístěno celkem 20 revizních šachet, přičemž v šachtě Š7 je 

umístěno stavítko. Na stoce „F1“ je 1 vlastní revizní šachta. Stoka je navržena z PP trub o profilu DN 300 a 400 

kruhové pevnosti SN 10 se světlým vnitřním povrchem. Přípojky od horských/ uličních vpustí nebo vpustí 

štěrbinových žlabů budou z obdobného materiálu o profilu DN 200, avšak o kruhové pevnosti SN 8. 

Na kanalizaci jsou navrženy revizní šachty (21ks) a uliční vpusti. Konečným recipientem je řeka Ropičanka. 

Pro ochranu životního prostředí je v rámci objektu dešťové kanalizace SO 306 navržena soustava retenční 

nádrže (RN) a odlučovače ropných látek (ORL) – SO 306.1 – ORL+RN č.6, km 3,389. Jako retenční nádrž bude 

sloužit uzavřená prefabrikovaná podzemní montovaná železobetonová nádrž firmy DYWIDAG. Nádrž je navržena 

tak, aby byla schopná pojmout objem 96,4 m3. Jedná se o oválnou nádrž šířky 5,4 m a délky 23 m. Jako 

odlučovač ropných látek je použit kruhový prefabrikovaný odlučovač firmy DYWIDAG s označením KA-I-25. 

K zachycení pevných částic ze zpevněných ploch slouží sedimentační prostor v retenční nádrži. Napojení na 

recipient je řešeno pomocí stoky „F“. 
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SO 307 Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 3,847-4,650: Stavební objekt SO 307 řeší 

novostavbu dešťového odvodnění na hlavní trase v km cca 3,847 – 5,120 SO 101. Objekt má jednu hlavní stoku 

označenou „G“. Stoka, resp. její revizní šachty, budou umístěny 0,35 m vpravo od osy komunikace hlavní trasy. 

K ní je dále připojena vedlejší stoka „G1“ která odvádí dešťovou vodu z mostu SO 210 a z jeho bystřického 

předmostí. Stoka „G“ je vedena ve středním pruhu hlavní trasy v km 3,942 – 5,050, odtéká proti směru 

staničení a její délka činí cca 1227 m. Stoka „G1“ o profilu DN 300 se nachází v prostoru před mostem SO 210 

a odtéká ve směru staničení, přičemž se zaúsťuje do stoky „G“ v šachtě 3. Na stoce „G“ je umístěno celkem 31 

revizních šachet, přičemž v šachtách Š2 a Š21 je umístěno stavítko. Na stoce „G1“ jsou 2 vlastní revizní šachty. 

Stoka je navržena z PP trub o profilu DN 300 až 500 kruhové pevnosti SN 10 se světlým vnitřním povrchem. 

Přípojky od horských/ uličních vpustí nebo vpustí štěrbinových žlabů budou z obdobného materiálu o profilu 

DN 200, avšak o kruhové pevnosti SN 8. Na kanalizaci jsou navrženy revizní šachty, spadliště, horské a uliční 

vpusti. Konečným recipientem je řeka Ropičanka. 

Pro ochranu životního prostředí je v rámci objektu dešťové kanalizace SO 307 navržena soustava retenční 

nádrže (RN) a odlučovače ropných látek (ORL) – SO 307.1 – ORL+RN č.7, km 3,925. Jako retenční nádrž bude 

sloužit uzavřená prefabrikovaná podzemní montovaná železobetonová nádrž firmy DYWIDAG. Nádrž je navržena 

tak, aby byla schopná pojmout objem 243,3 m3. Jedná se o oválnou nádrž šířky 5,4 m a délky 37 m. Jako 

odlučovač ropných látek je použit kruhový prefabrikovaný odlučovač firmy DYWIDAG s označením KA-I-25. 

K zachycení pevných částic ze zpevněných ploch slouží sedimentační prostor v retenční nádrži. Napojení na 

recipient je řešeno pomocí stoky „G“. Součástí objektu je i obtoková stoka „G0“ o DN 500 navržená na kapacitní 

průtok v kanalizaci. Tato stoka má délku 10,7 m a je vyústěna do šachty Š1 na stoce „G“. 

 

SO 308 Dešťová kanalizace I/68, km 5,200-5,400: Stavební objekt SO 308 řeší novostavbu dešťového 

odvodnění na hlavní trase v km cca 5,170– 5,400 SO 101. Objekt má jednu hlavní stoku označenou „H“. Stoka, 

resp. její revizní šachty, budou umístěny 0,35 m vpravo od osy komunikace hlavní trasy. Stoka tvoří koncový 

(vrcholový) úsek stoky „A“ následujícího stavebního úseku Nebory – Oldřichovice. Stoka „H“ je vedena ve 

středním pruhu hlavní trasy v km 5,170 – 5,400, odtéká ve směru staničení a její délka činí cca 230 m. Na stoce 

„H“ je umístěno celkem 5 revizních šachet. Stoka je navržena z PP trub o profilu DN 300 kruhové pevnosti 

SN 10 se světlým vnitřním povrchem. Přípojky od horských/ uličních vpustí nebo vpustí štěrbinových žlabů 

budou z obdobného materiálu o profilu DN 200, avšak o kruhové pevnosti SN 8. Dále obdobně jako SO 305. 

Na kanalizaci jsou navrženy revizní šachty, horské a uliční vpusti. 

 

SO 357 Úprava stávajícího koryta Ropičanky, km 3,780: Tento objekt řeší úpravu části stávajícího koryta 

vodního toku Ropičanka. Do vodoteče budou zaústěny přeložka pravostranného přítoku Ropičanky (SO 358), 

jejím prostřednictvím silniční příkopy a na levém břehu bude vyústěna dešťová kanalizace za ORL, odvádějící 

dešťové odtoky z komunikací a silničního tělesa. Objekt řeší úpravu pod mostním objektem SO 210. Navrženo je 

řešení mostu bez úpravy toku. Opevnění koryta pod mostem je navrženo nevegetačním opevněním kamenným 

pohozem dna a svahů v délce 35 m. Vzhledem k tomu, že navrhovaná estakáda SO 210 svými pilíři zasahuje do 

stávajícího obslužného příjezdu ke stupni na Ropičance, bude v rámci úprav terénu pod mostem vytvořen 

v půdorysu mostu (mezi pilíři) příjezd nový. Směrově se vodoteč pod mostem SO 210 nijak neupravuje, je 

navržena pouze výšková a příčná stabilizace. 

 

Souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Třinec, odbor stavebního řádu a územního 

plánování dne 15. 4. 2013 pod č.j. MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si, resp. dne 9. 7. 2015 pod 

č.j.  MěÚT/26053/2015/SŘaÚP/Si. 
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Stavba „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“ je umístěna územním rozhodnutím Městského úřadu Třinec, odboru 

stavebního řádu a územního plánování ze dne 1. 11. 2011, č.j. MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si, změněným 

rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 20. 4. 2012, č.j. MSK 10164/2012 s nabytím 

právní moci dne 23. 4. 2012. 

 

Projektovou dokumentaci pro předmětné stavební objekty zpracovalo sdružení MMD – SUDOP, Vedoucí sdružení 

Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., IČ 48588733, Národní 15, 110 00  Praha 1 a člen sdružení SUDOP Praha 

a.s., IČ 25793349, Olšanská 1a, 130 80  Praha 3: SO 101, SO 112 - Ing. Michal Hrdlička - autorizovaný inženýr 

pro dopravní stavby (ČKAIT 0007365), SO 210 - Ing. Vojtěch Hruška - autorizovaný inženýr pro mosty 

a inženýr. konstrukce (ČKAIT 0009127), SO 211, SO 271 - Ing. Pavel Mikuláštík - autorizovaný inženýr pro 

mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 1003725), SO 261 - Ing. Petr Nehasil - autorizovaný inženýr pro mosty 

a inženýr. konstrukce (ČKAIT 0007140), SO 305, SO 306, SO 307, SO 308 a SO 357 - Ing. Aleš Malínský - 

autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0000146). 

 

 

Za účastníky stavebního řízení veřejnou vyhláškou speciální stavební úřad označil 

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 00 Praha 4, zastoupené společností INKOS – 

OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábř. 22, 701 52  Ostrava – Moravská Ostrava, 

- vlastníky pozemků, na nichž má být stavba prováděna, mohou–li být jejich vlastnická práva 

k pozemkům prováděním stavby přímo dotčena - (i vlastníky veřejné technické infrastruktury), 

- vlastníky staveb na pozemcích, na nichž má být stavba prováděna, a ty, jež mají k těmto 

pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním 

stavby přímo dotčena - (i vlastníky veřejné technické infrastruktury), 

- Třanovický ekologický spolek, Třanovice 198, 739 53  Třanovice, 

 

podle § 109 písm. e) a f) v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona: 

- vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním 

předmětné stavby přímo dotčeno a ty, kdo mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající 

věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno; tito účastníci řízení jsou 

identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem 

záměru. Speciální stavební úřad tyto účastníky vymezil v rozsahu pozemků evidovaných v katastru 

nemovitostí v šíři ochranného pásma silnice I. třídy stanoveného na základě § 30 zákona o pozemních 

komunikacích. Jedná se o pozemky v k.ú. Hnojník parc. č. 1600/33, 975, 977/4, 973/1, 973/3, pozemky 

v k.ú. Střítež parc. č. 908/11, 909/7, 908/6, 909/2, 909/3, 908/5, 909/4, 908/7, 908/16, 908/15, 

1141/9, 1141/1, 87/3, 67, 620/4, 64, 1150/2, 1150/1, 763/3, 759/1, 761, 638/5, 659, 658/1, 657/4, 

656, 655/3, 1157/3, 1207/31, 655/4, 654/3, 654/2, 653/10, 653/2, 648/1, 648/2, 1185/1, 1185/4, 

650/3, 651/2, 649/1, 909/13, 1207/6, 909/1, 909/5, 908/9, 908/1, 1141/6, 87/4, 88, 89, 90, 620/3, 

1150/6, 1150/5, 763/4, 759/12, 762/1, 762/2, 759/13, 762/4, 638/4, 637, 657/5, 639, 640, 1157/4, 

653/1, 648/4, 653/9, 648/6, 1185/6, 1185/8, 650/4, 649/5, pozemky v k.ú. Ropice parc. č. 3070, 3072, 

3092, 3093, 3074, 3076, 3079, 3081, 3059, 3379, 3082, 3037, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 

3114, 3115, 3084, 3116, 3134, 3128, 3359, 3141, 3142, 3149, 3259, st. 280, 3148, 3126, 3132, 3133, 

3131, 3374, 3121, 3120, 3378, 3377, 3340, 3095, 3103, 3094, 3118, 3135, 3136 a pozemky 
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v k.ú. Nebory 290/3, 295/8, 291/9, 291/8, 291/10, st. 138, 291/5, 291/6, 291/7, 291/11, 291/12, 

292/4, 292/5, 292/8, 292/9, 295/1, 295/6, 295/3, 1621/3, 1356/1, 1621/12, 297/3, 297/1, 1621/13, 

1621/14, 1621/15, 1621/16, 291/14, 360/1, 290/1, 363/1, 292/7, 362/4, 362/11, 362/1, 362/10. 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (dále PD) vypracované sdružením MMD – 

SUDOP, Vedoucí sdružení Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., IČ 48588733, Národní  15, 

110 00  Praha 1 a člen sdružení SUDOP Praha a.s., IČ 25793349, Olšanská 1a, 130 80  Praha 3 pod 

číslem zakázky 249078 a ověřené ve stavebním řízení, s výjimkou splnění podmínek stanovených 

v tomto rozhodnutí. Případné jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 

stavebního úřadu. 

 

2. Stavba bude prováděna na pozemcích v k.ú. Hnojník: parc. č. 1600/31, 1600/35, 1548/1 a 1600/36, na 

pozemcích v k.ú. Střítež parc. č. 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1207/5, 909/11, 909/10, 909/12, 

1207/8, 1207/7, 1207/9, 1207/10, 1207/17, 1207/18, 1207/19, 1207/20, 1207/21, 1207/22, 1207/23, 

1207/24, 1207/25, 1207/26, 1207/27, 1199/1, 1207/28, 1207/29, 1157/5, 1207/30, 1207/32, 1207/33, 

1207/34, 1207/35, 1207/36, 1207/37, 1207/38, 1207/39, 1207/40, 1207/41, 1207/42 a 1187/1, na 

pozemcích v k.ú. Ropice parc. č. 3159, 3091, 3071, 3073, 3075, 3078, 3077, 3080, 3095, 3103, 3096, 

3097, 3098, 3106, 3107, 3122, 3123, 3124, 3125, 3139, 3140 a 3150, a na pozemcích v k.ú. Nebory 

parc. č. 1623/1, 1623/2, 1623/3, 1623/4, 1623/5, 1623/6, 1623/7, 361/2, 1623/8, 1623/9, 1623/10, 

1623/11, 1623/12 a 295/2. 

 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

 

4. Při stavbě budou dodržena ust. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů, ust. § 169 stavebního zákona, ust. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k provedení zákona o pozemních 

komunikacích, ust. příslušných závazných českých technických norem uvedených v této vyhlášce, včetně 

dodržení platných příslušných českých technických norem, zejména ČSN 73 6101 Projektování silnic 

a dálnic, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 

ČSN 73 6203 Zatížení mostů, ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací, ČSN 73 6005 

Prostorová úprava vedení technického vybavení včetně podmínek uzemnění a indukce a ČSN 73 3050 

Zemní práce – v celém svém rozsahu. 

 

5. Stavební práce provede (provedou) pouze stavební firma(y) odborně k takovým pracím podle zvláštních 

předpisů způsobilá(é) a technicky dostatečně vybavená(é). 

 

6. Před zahájením stavebních prací stavebník ve smyslu ustanovení § 152 a § 153 stavebního 

zákona oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby 

a osobu vykonávající stavební dozor investora a základní informace o dodavateli, včetně 



 Čj: MSK 140963/2014 Sp. zn.: DSH/30295/2014/Jan 
 

 

 

8/25 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha  

Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 Č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 8.00–17.00; Út a Čt 8.00–14.30; Pá 8.00–13.00 www.msk.cz 
 

dokladu o jeho způsobilosti podle zvláštních předpisů a přesné údaje o statutárním orgánu 

dodavatele, tj. o oprávněném zástupci. Dále ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle 

plánu kontrolních prohlídek stavby a za jeho účasti mu umožní jejich provedení. 

Při provádění stavby je stavebník povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu 

neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob 

a bezpečnost stavby. 

 

7. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s § 153 stavebního 

zákona vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou orgánem nebo organizací 

k tomu oprávněnou. Vyskytnou – li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektové dokumentaci 

nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných 

zástupců příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. 

O existenci takového vedení musí být učiněn zápis do stavebního deníku včetně postupu dalších prací. 

 

8. Postup výstavby bude podle zpracovaného postupu prací zhotovitele v souladu s vydanými stanoveními 

(přechodná a místní úprava provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) zdejšího úřadu a s PD, část 

„E“ – Zásady organizace výstavby. Stavba bude realizována v souladu se stanovením přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích a po celou dobu výstavby bude přechodné DZ udržováno podle 

stanovení DZ, k jehož vydání na základě žádosti a příslušnou Policií ČR odsouhlasené dokumentace 

dopravního značení je příslušný zdejší úřad. Úprava provozu s trvalým DZ bude provedena dle 

„Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, k jehož vydání je opět příslušný zdejší 

úřad a jeho umístění bude provedeno v termínu ke kolaudaci stavby. Toto stavební povolení se na 

povolení dopravního značení nevztahuje. 

 

9. Pro stavbu ve smyslu § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály 

a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku. 

 

10. Stavebník naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané hmoty, apod.) způsobem odpovídajícím 

zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a doloží 

doklady o jejich uložení ke kolaudaci stavby. 

 

11. Veškeré poklopy armatur a kanalizační poklopy v místě stavby budou upraveny do nivelety konečných 

úprav komunikace. 

 

12. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích níže uvedených správců 

stavbou dotčených komunikačních vedení a inženýrských sítí (technické infrastruktury). Zajištění 

dodržení těchto požadavků je povinností stavbyvedoucího stavby dle § 153 odst. 1 stavebního zákona 

(viz také podmínky č. 7, 26 a 30 tohoto stavebního povolení ve vztahu k respektování podmínek správců 

sítí dotčených stavbou): 

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26. 2. 2016, č.j. 0100533335. 

- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 14. 8. 2014, č.j. 5000982185. 

- SmVaK ze dne 4. 5. 2016, č.j. 9773/V002657/2016/JA. 
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- TeliaSonera Intarnational Carrier Czech Republic a.s. ze dne 8. 3. 2016, č.j. 1311600694. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12. 1. 2016, č.j. 508042/16. 

- Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 21. 3. 2014, č.j. 556041/14. 

 

13. Budou dodrženy předmětné podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 

10. 10. 2013, č.j. KHSMS 31001/2013/OV/HOK: 

13.1 Ke kolaudaci stavby – po zkušebním provozu silnice předloží stavebník na KHS vyhovující výsledky 

měření dopravního hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb. 

13.2 Místa měření budou stanovena KHS v návaznosti na hlukovou studii, součást projektové 

dokumentace. 

 

14. Budou dodrženy předmětné podmínky Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 9. 2008, 

č.j. 41381/ENV/08, 1545/660/08, resp. ze dne 16. 4. 2014, č.j. 21808/ENV/14, 1211/610/14, zejména 

tyto podmínky: 

14.1 před započetím stavebních prací budou v terénu vytyčeny hranice budoucího záboru zemědělské 

půdy v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 

14.2 Na celé ploše odnímané ze ZPF bude provedena na vlastní náklad žadatele odděleně skrývka 

ornice a dalších hlouběji uložených zúrodnění schopných vrstev půdy v souladu s pedologickým 

průzkumem, který zpracovala společnost Ekola spol. s.r.o., Vratimov. O provedení skrývky 

a způsobu využití sejmuté ornice a dalších kulturních vrstev půdy bude vedena evidence. Sejmutá 

ornice a další kulturní vrstvy půdy budou uloženy na deponiích a zabezpečeny proti znehodnocení 

a zcizení. Nejpozději před zahájením stavby předloží orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec 

k projednání a odsouhlasení zpřesněnou bilanci skrývek, plán jejich odvozu a rozprostření, včetně 

údajů o mocnosti rozprostírané vrstvy na konkrétní pozemky a písemné souhlasy jejich vlastníků 

(uživatelů). Budou splněny i další podmínky nezbytné pro řádné hospodaření s ornicí. 

Pro  ohumusování svahů stavby bude použita vrstva ornice o mocnosti max. 15 cm. 

14.3 O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením kulturních vrstev půdy bude 

veden protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro 

posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky 

MŽP č. 13/1994 Sb. Tento doklad bude předložen orgánům ochrany ZPF při případné kontrole 

dodržování podmínek tohoto souhlasu. 

14.4 Bude zajištěn přístup k okolním zemědělským pozemkům. V případě likvidace nebo narušení 

přístupových cest k těmto pozemkům, bude zřízena na náklad žadatele jejich náhrada. 

14.5 V případě potřeby zajistí žadatel na svůj náklad zpracování projektu pozemkových úprav a jeho 

realizaci tak, aby v důsledku výstavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné 

pozemky. 

14.6 Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich 

vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření. 

14.7 Termín zahájení prací bude stanoven po dohodě s vlastníky a uživateli dotčených pozemků tak, 

aby nedošlo ke vzniku škody na porostech, přičemž zahájení skrývky ornice bude v předstihu 

oznámeno orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec. 

14.8 Na celé ploše zemědělských pozemků určených k nezemědělskému využití na dobu kratší než 

jeden rok zajistí žadatel uvedení pozemků do původního stavu. 

14.9 Žadatel učiní opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy. 
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14.10 Nejpozději 30 dnů před kolaudačním řízením předloží žadatel orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec 

doklady o způsobu využití ornice a potvrzení vlastníků o převzetí a následném rozprostření 

určeného množství ornice a podorničí na jednotlivých pozemcích. 

14.11 V souladu s § 9 odst. 6 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) bude za odnímanou půdu zaplacen odvod za odnětí 

zemědělské půdy ze ZPF. Výše odvodů bude stanovena na základě předloženého výpočtu 

odvodů, který vypracoval Ing. Miloslav Krejčí, Hronova 132/39, 602 00  Brno a který je součástí 

dokumentace k žádosti. Výše odvodů za trvalé odnětí činí 8 724 020 Kč. Výpočet může být 

změněn v souvislosti se zpřesněním, které vyplyne z dokumentace pro řízení podle stavebního 

zákona. Na základě zpřesněného výpočtu odvodů, který bude předložen orgánu ochrany ZPF MěÚ 

Třinec po nabytí právní moci rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů 

(stavební zákon) vydá tento orgán rozhodnutí o platbě odvodů. Odvod za trvalé odnětí bude 

podle § 11 odst. 10 zákona o ochraně ZPF placen jednorázově. 

14.12 Žadatel zajistí předání pravomocných rozhodnutí vydaných ve věci podle zvláštních předpisů 

(stavební zákon) orgánu ochrany ZPF MěÚ Třinec. 

 

15. Budou dodrženy předmětné podmínky Ministerstva životního prostředí ze dne 20. 11. 2015, 

č.j. 52735/ENV/15 a ze dne 22. 11. 2016, č.j. 75341/ENV/16, které jsou nedílnou součástí tohoto 

stavebního povolení. 

 

16. Budou dodrženy předmětné podmínky Městského úřadu Třinec ze dne 25. 3. 2013, 

č.j. 58442/2012/SŘaÚP/Sik, zejména tyto podmínky: 

16.1 Před zahájením stavby nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin 

rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. 

16.2 Zemní práce spojené se skrývkou zeminy (především na nejcennějších úsecích: km 0,000-0,600, 

1,500-2,000, 3,300-4,900, v BH označených stupněm I), pokud možno provádět v letním období 

podle aktuálního průběhu stavby. 

16.3 V úsecích km 0,000-0,600, 1,500-2,000, 3,300-4,900 a zejména v prvcích ÚSES v souladu s § 5 

odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon) neskladovat materiály, neprovádět deponie zeminy, vytvářet dočasná parkoviště pro 

techniku. Při provádění stavebních činností postupovat tak, aby v případě přívalového deště 

nedošlo k odplavení nebo rozplavení materiálů do vodních toků a nádrží. 

16.4 Při pracích prováděných na březích vodních toků a v případě čerpání vod zabezpečit, aby 

nedocházelo k vytékání kalu přímo do recipientu. 

16.5 Během přípravy a realizace stavby umístit přenosné, při dokončování stavby trvalé bariéry dle 

Migrační studie. 

16.6 Orientační umístění migračních zábran v dokumentaci pro stavební povolení a způsob provedení 

transferu živočichů je nutno dále upřesňovat v průběhu a před dokončením stavby. Na základě 

zjištěných dat je nutné vyhodnotit účinnost dočasných zábran a navrhnout lokalizaci a způsob 

provedení účinných zábran trvalých. 

16.7 Monitoring možných pastí a jejich zajištění proti vniknutí živočichů v průběhu stavby a po 

dokončení stavby v délce 3 roky s návrhem odstranění pastí nebo návrhu takových opatření, aby 

jako pasti nefungovaly v souladu s Migrační studií. 
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16.8 Při realizaci stavby, dokončovacích pracích a za provozu postupovat dle Migrační studie – Kapitoly 

3 Hodnocení projektované stavby z hlediska jejího vlivu na fragmentaci území a opatření 

navrhovaná k omezení negativních účinků a kapitoly 4. Závěr. 

16.9 V souladu s biologickým hodnocením požadujeme v průběhu výstavby a provozu (alespoň 3 roky) 

sledování kvality vody ve významných krajinných prvcích vodní toky (zejména Černého potoka, 

který napájí soustavu Střítežských rybníků, v lokalitě Remíz a prameniště a pravostranného toku 

Ropičanky) a v případě vyšší míry znečištění cizorodými látkami i podrobnější monitoring, 

zaměřený na zjištění příčin a případné změny v druhové skladbě společenstev tvořících VKP. 

Výsledkem monitoringu bude rovněž návrh konkrétního způsobu řešení nevhodného stavu 

vedoucí k odstranění příčin znečištění. 

16.10 Po celou dobu přípravy, realizace, případně zkušebního provozu stavby investor zajistí odborný 

biologický dozor, který bude dohlížet nad dodržováním a realizací veškerých opatření týkajících se 

ochrany přírody a životního prostředí, případně bude zajišťovat odbornou komunikaci mezi 

investorem a příslušnými orgány ochrany přírody. (v DSP část E. Zásady organizace výstavby je 

biologický dozor vztažen pouze na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů). Investor musí 

zajistit dostatečnou personální kapacitu biologického dozoru, aby byl zajištěn průběžný 

a dostatečný dohled a zejména byly zajištěny jarní tahy obojživelníků, jejichž nástup je mnohdy 

velmi rychlý v závislosti na průběhu počasí. 

16.11 Ochrana dřevin rostoucích mimo les, které budou zachovány a navazují na stavbu, bude zajištěna 

oplocením kořenové zóny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích (pozn. v technické zprávě uvedeno oplocení, v DSP 

část E. Zásady organizace výstavby pouze bedněním). 

16.12 Z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona požadujeme, aby návrh barevného řešení 

protihlukových stěn byl předložen orgánu ochrany přírody k odsouhlasení. 

16.13 Z hlediska ochrany volně žijících ptáků dle § 5a zákona před narážením do akrylátových 

protihlukových stěn požadujeme, aby byly matné, tzv. pískované. 

16.14 Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady: předcházení vzniku odpadů, příprava 

k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů. 

16.15 Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje 

zařízení pro nakládání s odpady. Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy odboru ŽPaZ 

MěÚ Třinec před užíváním stavby. 

16.16 Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. 

16.17 Během stavby bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

 

17. Budou dodrženy předmětné podmínky Městského úřadu Třinec ze dne 13. 8. 2014, 

č.j. MěÚT/29964/2008/ŽPaZ/Ks/246.4, resp. ze dne 29. 4. 2009, č.j. 29964/2008/ŽPaZ/Ks/246.4, které 

jsou nedílnou součástí tohoto stavebního povolení. 

 

18. Budou dodrženy předmětné podmínky Městského úřadu Třinec ze dne 30. 3. 2009, 

č.j. 3190/2009/ŽPaZ/Ks/246.4, resp. ze dne 15. 4. 2009, č.j. 31368/2008/ŽPaZ/Ks/246.4, zejména tyto 

podmínky: 

18.1 Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1.10. do 31.3. nebo výjimečně 

v době vegetace po předchozím ornitologickém průzkumu za předpokladu, že nebude zjištěno 

žádné obsazené ptačí hnízdo. Ornitologický průzkum si musí zajistit investor a to nejpozději 5 dnů 

před kácením dřevin. Předmětem průzkumu je zjištění obsazených ptačích hnízd na stromech 
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určených ke kácení. O průzkumu bude proveden písemný protokol nebo zpráva, který bude 

předložen orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin. Bude obsahovat, kdo průzkum prováděl, kdy 

byl průzkum proveden a co bylo zjištěno. V případě zjištění obsazených ptačích hnízd se dřeviny 

v době hnízdění ptáků nesmí kácet. 

18.2 Kolem lesních průseků budou provedeny výsadby dřevin – ochranné vegetační pásy. Pro výsadby 

budou použity geograficky původní dřeviny. Protihlukové stěny a mostní objekty budou ozeleněny 

za pomocí popínavých rostlin. Vegetační úpravy budou předem projednány a odsouhlaseny 

orgánem ochrany přírody. 

18.3 V maximální možné míře budou zachovány stávající vzrostlé dřeviny. Ochrana dřevin bude řešena 

podle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

18.4 Během výstavby a v pětiletém období po vydání kolaudačního souhlasu bude sledován nástup 

expanzivních druhů rostlin a to především křídlatky a netykavky, na pozemcích dotčených stavbou. 

V případě zjištění výskytu expanzivních druhů bude přistoupeno k jejich sanaci selektivním 

chemickým postřikem. 

 

19. Bude dodržena předmětná podmínka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství ze dne 12. 1. 2010, č.j. MSK 201733/2009: 

- investor pro celý průběh výstavby zajistí ekologický dozor, který bude dozírat na dodržování 

podmínek E.I.A. 

 

20. Bude dodržena podmínka vyjádření Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové, odboru 

ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Brno ze dne 16. 1. 2015, 

č.j.  51830/2014-8201–OÚZ-BR: 

20.1 Před zahájením akce požadujeme zaslat přesný termín realizace stavby na adresu: Agentura 

logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11  Olomouc, 

tel.: 973 401 551, 602 576 051 – Ing. Hrudička), e-mail: zeliolomouc@seznam.cz. 

 

21. Budou dodrženy předmětné podmínky obsažené ve vyjádření Povodí Odry, státní podnik ze dne 

13. 3. 2014, č.j. 03420/923/2/839/2014, resp. ze dne 25. 11. 2009, č.j. 11397/923/2/831.07/2009 

zejména tyto podmínky: 

21.1 Niveleta pročištěného dna v rámci SO 357 musí plynule navazovat na nedotčené úseky toku. 

21.2 Před zahájením zemních prací na SO 357 bude přizván na místo stavby pracovník VHP Český 

Těšín (tel.: 558 731 700) za účelem projednání umístění Larsenových stěn v blízkosti 

levobřežního křídla spádového stupně a zaústění pravobřežního přítoku a dešťové stoky. 

Dohodnuté skutečnosti budou zapsány do stavebního deníku. 

21.3 Případné zřízení sjezdu do koryta toku je nutno projednat s naším VHP Český Těšín. 

21.4 Majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Ing. Poledníková, 

tel.: 596 657 325). 

21.5 V rámci stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán a předložen VH dispečinku ke 

schválení (Ing. Zdráhal, tel.: 596 657 238). 

21.6 Zahájení stavby bude v předstihu min. 5 dnů oznámeno VHP VD Frýdek-Místek a VHP Český 

Těšín. 

21.7 Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy. 

mailto:zeliolomouc@seznam.cz
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21.8 V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál. 

21.9 Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku. 

21.10 Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p., musí být uvedeny do nezávadného stavu a po 

ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP VD Frýdek-Místek. 

21.11 Po dokončení stavby předat VHP VD Frýdek-Místek projekt skutečného provedení stavby včetně 

geodetického zaměření. 

21.12 Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod 

a ledů neponese Povodí Odry s.p. zodpovědnost. 

 

22. Budou splněny předmětné podmínky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 

22. 7. 2014, č.j. 9462/2014-OŘ OVA-Br, zejména tyto podmínky, které jsou nedílnou součástí tohoto 

stavebního povolení: 

22.1 Nutno respektovat vyjádření SŽDC – Oblastní ředitelství Ostrava, SEE č.j. 8751/14-SEE/418 ze 

dne 11. 7. 2014. 

22.2 Nutno respektovat vyjádření SŽDC – OŘ OVA – MO č.j. 14387a/14-MO (OTR) ze dne 9. 7. 2014. 

22.3 V případě výluk nutno respektovat vyjádření SŽDC – OŘ OVA – odbor provozní č.j. 8895/2013-OŘ 

OVA. 

22.4 Před započetím prací nad železniční tratí je nutno sjednat v dostatečném předstihu dohled u ST 

Český Těšín. 

22.5 Stavba nad železniční tratí musí být zajištěna tak, aby nedošlo k pádu jakýchkoliv předmětů do 

průjezdného profilu a kolejiště. 

22.6 Vlastník stavby nebude v budoucnu požadovat z důvodu nepříznivých účinků železničního provozu 

na provozovateli dráhy opatření proti těmto vlivům, a toto si v případě potřeby vybuduje na 

vlastní náklad. 

22.7 Kolejiště bude chráněno proti znečištění. 

22.8 Odpovědný vedoucí nebo jeho kvalifikovaný zástupce zhotovitele bude nepřetržitě přítomen na 

pracovišti a bude mít dohodnuté spojení s dopravním zaměstnancem dráhy pro nepředvídané 

události ohrožení bezpečnosti provozu. 

22.9 Povolení ke vstupu do prostoru SŽDC, s.o. řeší předpis SŽDC Ob 1 díl II, více informací na 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html. 

22.10 Do doby vydání povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného prostoru nesmí být práce na 

pozemcích dráhy zahájeny. 

22.11 Požadujeme předložit k odsouhlasení realizační dokumentaci stavby, harmonogram a ZOV. 

22.12 Po ukončení stavby je nutné zaslat na SŽDC, s.o. dokumentaci skutečného stavu a geodetické 

zaměření stavby. 

22.13 Zahájení stavby musí být ohlášeno písemně nebo mailem na SŽDC, s.o. 

 

23. Budou splněny podmínky Drážního úřadu ze dne 24. 11. 2009, č.j. MO-SOO0585/09-2/St,  DUCR-

54629/09/St: 

23.1 Stavba bude situována podle odsouhlasené projektové dokumentace. 

23.2 Vzhledem k plánované elektrifikaci trati Český Těšín – Frýdek-Místek musí být stavba upravena 

tak, aby byla chráněna proti vlivům z trakčního vedení. 

23.3 Technické řešení a podmínky provádění stavby v obvodu dráhy musí být projednány s  jejím 

vlastníkem. 

23.4 Mostní konstrukce včetně opěr musí respektovat průjezdný průřez pro elektrifikovanou dráhu bez 

omezení. 
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23.5 Budoucí provoz stavby nesmí mít negativní vliv na provozování dráhy a její zařízení. 

 

24. Budou splněny podmínky společnosti Keriani, a.s.: 

24.1 Stavebník nesmí vstupovat, vjíždět, ukládat materiál či stavební techniku na pozemky 

parc.č. 87/3, 87/4, 620/3, 620/4, 759/1, 759/12, 908/1, 908/15 a 908/16 v k.ú. Střítež 

a pozemky parc.č. 1056/1, 1056/20, 1060/4, 1060/7 a 1061/7 v k.ú. Hnojník, bez předchozího 

uzavření dohody s vlastníkem pozemků Keriani, a.s. a nájemcem pozemků TOZOS spol. s r.o., 

včetně dohody o náhradě za užití pozemků, náhradě škody za poškození pozemků 

a porostů/plodin na nich a uvedení pozemků do původního stavu, tzn. stavu umožňujícího 

plnohodnotné využití pro jejich zemědělskou výrobu, obhospodařování. Výjimkou je přípustné 

navezení a rozprostření ornice na pozemky parc.č. 908/1, 908/15 a 908/16 v k.ú. Hnojník 

v souladu se „souhlasem vlastníka pozemku s rozprostřením sejmuté ornice“ ze dne 10. 2. 2016. 

24.2 Stavebník je povinen provést na vlastní náklady opravu meliorací na pozemcích parc.č. 87/3, 

87/4, 620/3, 620/4, 759/1, 759/12, 908/1, 908/15 a 908/16 v k.ú. Střítež a pozemcích parc.č. 

1056/1, 1056/20, 1060/4, 1060/7 a 1061/7 v k.ú. Hnojník, které budou poškozeny v důsledku 

stavebních prací, tak, aby tyto byly i nadále plně funkční. 

 

25. Stavebník je povinen oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR a následně umožnit 

provedení záchranného archeologického výzkumu buď prostřednictvím Archeologického ústavu, nebo 

jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů. 

 

26. Stavebník (investor) zajistí ochranu všech dotčených zařízení technické infrastruktury tak, aby během 

stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejich poškození, ohrožení provozu nebo zamezení 

přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena, musí být uvedena do 

původního provozuschopného stavu. Ve smyslu § 161 stavebního zákona na výzvu stavebního úřadu 

jsou vlastníci technické infrastruktury povinni mu bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při 

plnění úkolů podle stavebního zákona. 

 

27. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečišťování, tyto 

musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny. Po skončení užívání budou 

používané komunikace uvedeny do původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům. 

Na  základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé 

v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných 

právních předpisů. Dále nesmí docházet k zamezování přístupu v důsledku stavby k dalším přilehlým 

stavbám nebo pozemkům. 

 

28. Stavebník je povinen ve smyslu § 152 stavebního zákona umístit na viditelném místě u vstupu na 

staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

 

29. Stavebník (zhotovitel stavby) je povinen vést ve smyslu § 157 stavebního zákona stavební deník, do 

kterého se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. 

 

30. Ve smyslu § 153 odst. 1 stavebního zákona zajistí stavbyvedoucí dle schváleného situačního plánu 

vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, nebo organizací k tomu 

oprávněnou. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektové dokumentaci 



 Čj: MSK 140963/2014 Sp. zn.: DSH/30295/2014/Jan 
 

 

 

15/25 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha  

Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 Č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 8.00–17.00; Út a Čt 8.00–14.30; Pá 8.00–13.00 www.msk.cz 
 

nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných 

zástupců příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení či poškození. 

 

31. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. 

 

32. Speciální stavební úřad stanovuje, že kontrolní prohlídky budou prováděny v pravidelných kontrolních 

dnech stavby svolávaných investorem stavby minimálně 1x měsíčně po celou dobu výstavby. 

Na kontrolní dny bude zván speciální stavební úřad, kterému technický dozor oznámí konání 

kontrolních prohlídek minimálně 7 dní předem. K poslední kontrolní prohlídce před zahájením provozu 

stavebník předloží: 

- atesty stavebních prvků a konstrukcí (prohlášení o shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek, 

- výsledky předepsaných zkoušek. 

 

33. Kontrolní prohlídky budou probíhat na podkladě ověřené projektové dokumentace či projektové 

dokumentace pro provádění stavby. 

 

34. Dle § 123 stavebního zákona může speciální stavební úřad na žádost stavebníka vydat časově omezené 

povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv 

na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob a zvířat anebo životní prostředí. 

 

35. Speciální stavební úřad na základě požadavku dotčeného orgánu Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (viz bod č. 13 tohoto Rozhodnutí) stanovuje po dokončení 

stavby provedení zkušebního provozu z důvodu zajištění měření hluku ze silničního provozu 

v chráněném venkovním prostoru staveb situovaných za protihlukovými stěnami. 

 

36. Zahájení zkušebního provozu bude zapsáno speciálním stavebním úřadem do stavebního deníku na 

základě provedené kontrolní prohlídky. 

 

37. Termín kontrolní prohlídky stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu oznámí písemně (e-mailem: 

patrik.janota@msk.cz) minimálně 15 dní předem. 

 

38. Ke dni konání kontrolní prohlídky musí být stavba bez závad, které by měly podstatný vliv na 

uživatelnost stavby, ohrožovaly by bezpečnost a zdraví osob a zvířat anebo životní prostředí. 

 

39. V průběhu zkušebního provozu budou postupně odstraněny nedodělky uváděné v protokolech o předání 

a převzetí stavby sepsaných mezi zhotovitelem a stavebníkem ke dni konání kontrolní prohlídky. 

Při jejich odstraňování je nutno učinit všechna opatření k zajištění ochrany zdraví a  bezpečnosti 

silničního provozu (zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

mailto:patrik.janota@msk.cz
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a  ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 

atd.). 

 

40. V průběhu zkušebního provozu je nutno zajistit pravidelnou údržbu a zimní údržbu dle příslušných 

ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

41. Zkušební provoz bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu. 

 

42. Měřící místa a četnost měření hluku musí být konzultovány s dotčeným orgánem Krajskou hygienickou 

stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Měření může provádět pouze držitel osvědčení 

o akreditaci či držitel autorizace. 

 

43. V průběhu realizace stavby, respektive do doby vydání kolaudačního souhlasu, bude organizace provozu 

na silnici I/68 probíhat dle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a následně 

dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydá Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, ve správním řízení, na základě samostatné žádosti a po projednání s Policií 

ČR, KŘP MSK, odboru služby dopravní policie, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava. 

 

44. Kolaudační souhlas vydá stavební úřad na základě žádosti stavebníka, která musí mít obsahové 

náležitosti podle § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (příloha č. 12 - žádost o vydání kolaudačního souhlasu). 

K žádosti stavebník připojí přílohy uvedené v části B žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

45. Na základě podané žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení 

žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

 

46. Stavební povolení není povolením k trvalému užívání stavby. 

 

47. Předpokládaný termín dokončení stavby 2020. 

 

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydalo Ministerstvo životního 

prostředí dne 16. 9. 2008, č.j. 41381/ENV/08, 1545/660/08 vč. změny ze dne 16. 4. 2014, č.j. 21808/ENV/14, 

1211/610/14. 

 

Rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa vydal Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 9. 6. 2014 pod č.j. MSK 53628/2014. 

 

 

Odůvodnění 
 

Dne 22. 10. 2014 pod č.j. MSK 140963/2014 podal stavebník – Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha, IČ 65993390 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha zastoupen na základě plné moci ze dne 21. 9. 2009 společností 

INKOS – OSTRAVA, a.s., IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52  Ostrava – Moravská Ostrava 
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(stavebník, žadatel) u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu 

„Silnice I/68 Třanovice – Nebory“  –  část 1 pro následující stavební objekty a jejich části: „SO 101 – Přeložka 

silnice I/68, km 0,000-5,400, část km 1,720-4,650 a 5,080-5,400“, „SO 112 MÚK Nebory v km 5,420“, „SO 210 

Most na silnici I/68 přes Ropičanku, MK a trať ČD km 3,628“, „SO 211 Most na silnici I/68 přes vodoteč – 

podchod pro zvěř v km 4,586“, „SO 261 Opěrná zeď km 3,850-3,890 vlevo“, „SO 271 Protihlukové stěny na 

silnici I/68, část km 1,720-4,650 a 5,080-5,400“, „SO 305 Dešťová kanalizace I/68, km 1,808-2,460“, „SO 306 

Dešťová kanalizace I/68, km 2,820-3,433“, „SO 307 Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 3,847-

4,650“, „SO 308 Dešťová kanalizace I/68, km 5,200-5,400“ a „SO 357 Úprava stávajícího koryta Ropičanky, km 

3,780“, prováděné na pozemcích v k.ú. Hnojník: parc. č. 1600/31, 1600/35, 1548/1 a 1600/36, na pozemcích 

v k.ú. Střítež parc. č. 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1207/5, 909/11, 909/10, 909/12, 1207/8, 1207/7, 

1207/9, 1207/10, 1207/17, 1207/18, 1207/19, 1207/20, 1207/21, 1207/22, 1207/23, 1207/24, 1207/25, 

1207/26, 1207/27, 1199/1, 1207/28, 1207/29, 1157/5, 1207/30, 1207/32, 1207/33, 1207/34, 1207/35, 

1207/36, 1207/37, 1207/38, 1207/39, 1207/40, 1207/41, 1207/42 a 1187/1, na pozemcích v k.ú. Ropice parc. 

č. 3159, 3091, 3071, 3073, 3075, 3078, 3077, 3080, 3095, 3103, 3096, 3097, 3098, 3106, 3107, 3122, 3123, 

3124, 3125, 3139, 3140 a 3150, a na pozemcích v k.ú. Nebory parc. č. 1623/1, 1623/2, 1623/3, 1623/4, 

1623/5, 1623/6, 1623/7, 361/2, 1623/8, 1623/9, 1623/10, 1623/11, 1623/12 a 295/2. Uvedeným dnem podání 

žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Speciální stavební úřad ověřil podanou žádost o stavební povolení a přiložené doklady nejen z hlediska úplnosti, 

ale i z hledisek dle § 111 stavebního zákona a v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona a s odkazem na § 2 

odst. 4 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen zákon o urychlení výstavby), oznámil dne 21. 11. 2014 pod č.j. MSK 

148170/2014, (veřejnou vyhláškou), známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení 

výše uvedené stavby a určil lhůtu, ve které mohly dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci 

řízení své námitky, popřípadě důkazy. Současně upozornil stavebníka, že po uplynutí této lhůty a za 

předpokladu naplnění dikce § 2 odst. 4 zákona o urychlení výstavby, bude ve věci rozhodnuto, v opačném 

případě, v souladu s § 64 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen správní řád), bude předmětné zahájené stavební řízení přerušeno, do doby doložení chybějících 

dokladů stavby. Předložená žádost s doklady stavby totiž neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení 

navrhované stavby dle stavebního zákona, neboť neobsahovala doklady prokazující vlastnické nebo jiné právo 

stavebníka provést stavbu na některých pozemcích. Tímto byl stavebník obeznámen s tím, že o žádosti o vydání 

stavebního povolení stavební úřad rozhodne, resp. pokračovat v řízení bude až po předložení výše citovaných 

dokladů uvedených v § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Citovaným opatřením speciální stavební úřad 

současně splnil svou povinnost stanovenou mu § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů tím, že oznámil občanským sdružením nebo jejich organizačním složkám, 

jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen „občanská sdružení“) zahájení 

stavebního řízení, u kterého mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné citovaným zákonem. 

Dle § 70 odst. 3 téhož zákona se občanské sdružení stává účastníkem předmětného stavebního řízení, pokud 

svou účast písemně oznámí zdejšímu speciálnímu úřadu a to do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo předmětné 

oznámení o zahájení stavebního řízení doručeno. V uvedené lhůtě svou účast v řízení jako jeho účastník 

písemně ohlásilo (27. 11. 2014) Třanovické ekologické sdružení, spolek, IČ 27041727, Třanovice 198, 

739 53  Třanovice, které se tímto stalo účastníkem předmětného stavebního řízení. 

 

V průběhu výše uvedené lhůty pro podání námitek speciální stavební úřad obdržel dne 5. 12. 2014 Námitky 

společnosti Keriani, a.s., IČ 26932628, se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00  Praha 1 a dne 8. 12. 2014 
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Námitky Třanovického ekologického sdružení, spolek, IČ 27041727, Třanovice 198, 739 53  Třanovice, které 

jsou vypořádány dále v rámci tohoto rozhodnutí. 

 

Po uplynutí výše uvedené lhůty v souladu s § 2 odst. 4 zákona o urychlení výstavby a dle § 64 odst. 1 písm. e) 

správního řádu speciální stavební úřad předmětné stavební řízení dne 14. 1. 2015 pod č.j. MSK 5743/2015 před 

vydáním rozhodnutí přerušil, do doby doložení dokladu prokazujícího vlastnické právo anebo právo založené 

smlouvou provést stavbu, tj. do doby prokázání vlastnického nebo jiného práva k některým pozemkům na nichž 

se bude stavba realizovat. 

 

Po dobu přerušení stavebního řízení však došlo ke vzniku nových skutečností, konkrétně k novelizaci zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a to zákonem 39/2015 Sb., který 

nabyl účinnosti dne 1. 4. 2015. Předmětný záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí 

Ministerstvem životního prostředí – stanovisko dle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo 

vydáno dne 29. 2. 2008 pod č.j. 18554/ENV/08. Jednalo se tedy o stanovisko vydané před účinností zákona 

39/2015 Sb. Na základě přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. bylo nutné aby oznamovatel (stavebník) 

podal před zahájení navazujícího řízení, na Ministerstvo životního prostředí žádost o vydání souhlasného 

závazného stanoviska podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. k ověření souladu 

původního stanoviska EIA s požadavky právních předpisů evropské legislativy, a o vydání závazného stanoviska 

podle čl. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb., resp. dle § 9a odst. 4 a 5 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí k ověření změn záměru. Oznamovatel (stavebník) tímto podal dodatečně (tedy již po 

zahájení tohoto navazujícího řízení) na Ministerstvo životního prostředí žádost o vydání souhlasného závazného 

stanoviska podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb., a o vydání závazného stanoviska 

podle čl. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb., resp. dle § 9a odst. 4 a 5 zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí. K těmto žádostem stavebník doložil dokumentaci pro příslušné navazující řízení 

(dokumentaci pro vydání stavebního povolení) včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, k němuž 

bylo vydáno původní stanovisko. Souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu původního stanoviska EIA 

s požadavky právních předpisů evropské legislativy podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona 

39/2015 Sb. bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno dne 20. 11. 2015 pod č.j. 52735/ENV/15. 

 

Dne 3. 2. 2016 bylo speciálnímu stavebnímu úřadu doplněno stavebníkem podání žádosti o stavební povolení 

o chybějící smluvní vztahy k pozemkům. Tímto dnem odpadly důvody, pro něž bylo předmětné stavební řízení 

přerušeno a proto speciální stavební úřad pokračoval v řízení tím, že vyzval dne 4. 2. 2016 pod č.j. MSK 

20238/2016 Ministerstvo životního prostředí k vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru dle ust. § 9a 

odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Následně speciální stavební úřad stavební řízení dne 

12. 9. 2016, pod č.j. MSK 117265/2016 v souladu s § 149 odst. 2 správního řádu opětovně přerušil do doby 

vydání závazného stanoviska. 

 

Závazné stanovisko podle čl. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb., resp. dle § 9a odst. 4 a 5 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno dne 22. 11. 2016 

pod č.j. 75341/ENV/16. Tímto dnem ve smyslu § 65 odst. 2 správního řádu odpadla překážka, pro kterou bylo 

stavební řízení přerušeno, a proto speciální stavební úřad následně oznámil dne 17. 2. 2017 pod č.j. MSK 

23205/2017 pokračování stavebního řízení s konstatováním, že k tomuto dni shromáždil již veškeré podklady 

pro rozhodnutí ve věci, a proto v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, dal účastníkům řízení, před vydáním 
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rozhodnutí (stavebního povolení) v předmětné věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 

do 18. 3. 2017. 

 

V průběhu výše uvedené lhůty pro podání námitek speciální stavební úřad obdržel dne 28. 2. 2017 podání 

řádného účastníka řízení, Třanovického ekologického spolku, IČ 27041727, Třanovice 198, 739 53  Třanovice 

označené jako „Odvolání proti rozhodnutí o pokračování stavebního řízení na stavbu Silnice I/68 Třanovice-

Nebory – část 1 oznámeného veřejnou vyhláškou dne 17. 2. 2017 (MSK 23205/2017  DSH/30295/2014/Jan)“ 

Speciální stavební úřad po posouzení obsahu předmětného podání dospěl k závěru, že se nejedná o odvolání 

proti rozhodnutí, neboť žádné rozhodnutí v předmětné věci vydáno nebylo, ani se nejedná o odvolání 

k usnesení o stanovení lhůty, neboť v celém podání není o poskytnuté lhůtě jediná zmínka. Podání tedy 

posoudil jako podané námitky, které jsou vypořádány dále v rámci tohoto rozhodnutí. 

 

Dne 7. 3. 2017 speciální stavební úřad obdržel námitky řádného účastníka řízení, společnosti Keriani, a.s., 

IČ 26932628, se sídlem Opletalova 1284/37, 110 00  Praha 1, které jsou vypořádány dále v rámci tohoto 

rozhodnutí. 

 

Speciální stavební úřad dále obdržel dne 20. 3. 2017 podání Jana Vicherka, nar. 25. 5. 1974, trvale bytem 

Želivského 1342/4, 736 01  Havířov označené jako „Odvolání“ a evidované u zdejšího úřadu pod č.j. MSK 

39689/2017. V tomto podání se podatel odvolává proti usnesení o stanovení lhůty, vydanému pod 

č.j. MSK 23205/2017 a zároveň podává námitky v řízení vedeném u speciálního stavebního úřadu pod Sp.zn: 

DSH/30295/2014/Jan. Své  účastenství zakládal na vlastnictví pozemků parc. č.  3443, 3447 a 3448 

v katastrálním území Třanovice, které jak tvrdí jsou pozemky stavby, nebo jsou dotčeny předmětnou stavbou, 

či její neoddělitelnou částí, nebo přímo sousedí se stavebními pozemky. Speciální stavební úřad po prostudování 

výše uvedeného podání Jana Vicherka, projektové dokumentace stavby a náhledu do katastru nemovitostí 

konstatoval, že předmětem stavebního řízení DSH/30295/2014/Jan stavby „Sil. I/68 Třanovice – Nebory“ – části 

1. povolované v km 1,720-4,650  a v km 5,080-5,400 staničení přeložky silnice I/68 nedojde k přímému dotčení 

vlastnického práva Jana Vicherka, a proto podle § 28 odst. 1 správního řádu rozhod dne 9. 5. 2017 pod 

č.j.  MSK 60872/2017 samostatným usnesením, že pan Jan Vicherek není účastníkem předmětného stavebního 

řízení. Podanými námitkami se proto speciální stavební úřad dále nezabýval. 

 

 

Vypořádání námitek 

 

Námitky ohledně opravy meliorací a užívání sousedních pozemků ve vlastnictví společnosti 

Keriani, a.s.: 

Námitkám se vyhovuje 

Speciální stavební úřad předložené námitky uznal jako opodstatněné a zapracoval je do rozhodnutí jako 

podmínky pro realizaci stavby. 

 

Námitky ohledně nedořešených vlastnických vztahů k pozemkům, na nichž je stavba povolována: 

K námitkám se nepřihlíží 

Speciální stavební úřad povolil stavbu pouze na pozemcích ve vlastnictví stavebníka, příp. na pozemcích, k nimž 

stavebník prokázal jiné právo (např. právo založené smlouvou provést stavbu, ap.). Speciální stavební úřad je 

vázán zejména stavebním zákonem, který v § 110 jasně stanoví náležitosti žádosti o stavební povolení 

a v následném § 111 povinnosti stavebního úřadu. Stavební úřad tedy předloženou žádost investora stavby 
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o stavební povolení na předmětnou stavbu přezkoumal z hlediska výše uvedených §§ stavebního zákona, 

a jelikož byly splněny všechny náležitosti, rozhodl ve výroku tohoto rozhodnutí o povolení stavby. 

 

Námitka ohledně dopracování a úpravy projektu ve smyslu napojení silnice II/474 na přeložku 

silnice I/68: 

K námitce se nepřihlíží 

Jedná se o námitku, která měla být řešena v rámci územního řízení. Ve stavebním řízení takové požadavky nelze 

řešit. Stavba „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“ tak jak je povolována ve stavebním řízení byla umístěna 

pravomocným územním rozhodnutím č.j.  MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si ze dne 1. 11. 2011. 

 

Námitky ohledně povolování stavby po částech s žádostí o ukončení stavebního řízení 

a následného vedení jednoho stavebního řízení na celou stavbu: 

K námitkám se nepřihlíží 

Stavba „Silnice I/68 Třanovice - Nebory“ je složitou stavbou veřejné dopravní infrastruktury, která v sobě 

zahrnuje nejen výstavbu vlastní komunikace, ale zejména řady doprovodných a stavbou vynucených stavebních 

objektů od přeložek jiných komunikací, inženýrských sítí, vodních toků........až po realizaci stavebních objektů 

k ochraně zdraví osob, přírody a živočichů. Charakteristické pro takovou stavbu je dělení na tzv. stavební 

objekty, které musí být povolovány různými stavebními úřady, proto stavební řízení probíhají i v různých 

časových obdobích samostatně. Je tedy dáno, že si stavebník v průběhu delšího časového období zajišťuje 

vydání různých stavebních povolení u jednotlivých stavebních úřadů. Zdejší speciální stavební úřad nemůže 

předjímat, že by v takové situaci na některé stavební objekty nebyla vydána stavební povolení, a tyto objekty 

nebyly realizovány; speciální stavební úřad naopak z úřední povinnosti zajistí, že stavebník nesmí užívat stavbu, 

pokud všechny dílčí stavební objekty nebudou v provozuschopném stavu, podle podmínek, které pro jejich 

stavbu a provoz jednotlivé orgány státní správy stanovily a stanoví a v provozuschopném stavu tak nebude 

přeložka silnice I. třídy jako celek. 

Platnost stavebního povolení dle stavebního zákona je 2 roky;  stavebník požádal o vydání stavebních povolení 

na celý úsek stavby „Silnice I/68 Třanovice - Nebory“ a jsou postupně vydávána jednotlivá stavební povolení. 

Lze tedy důvodně předpokládat, že během této doby budou dílčí stavební povolení vydána. Předložené žádosti 

jsou v souladu s platnou legislativou, a proto speciální stavební úřad nemůže zahájená stavební řízení ukončit 

a nutit stavebníka, aby si podal žádost opakovaně. 

 

Námitka ohledně nezveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

zákona 39/2015 Sb.: 

K námitce se nepřihlíží 

V době nabytí účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., kterým se změnil zákon č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů bylo již předmětné stavební řízení řádně dokončeno 

a speciální stavební úřad odložil na základě zvláštního zákona (zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury) vydání stavebního povolení do doby předložení dokladů podle 

§ 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Stavební řízení bylo v té době dle § 64 odst. 1 písm. e) správního 

řádu přerušeno do doby prokázání vlastnického nebo jiného práva k některým pozemkům, po jejichž doložení 

měl stavební úřad stavební povolení vydat. Speciální stavební úřad informace podle § 9b odst. 1 zákona 

č. 100/2001 Sb. tedy v souladu s Čl. II bodem 2 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. nezveřejnil, 

jelikož již uplynula lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení 

a připomínek. K naplnění ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. si však speciální stavební úřad před vydáním tohoto 

rozhodnutí vyžádal vydání závazného stanoviska k ověření souladu původního stanoviska EIA s požadavky 

právních předpisů evropské legislativy podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb. a vydání 
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závazného stanoviska podle čl. II bodu 2 přechodných ustanovení zákona 39/2015 Sb., resp. dle § 9a odst. 4 

a 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Námitky ohledně nesprávnosti a neplatnosti závazného stanoviska Ministerstva životního 

prostředí č.j. 18554/ENV/08 ze dne 29. 2. 2008 a závazného stanoviska Ministerstva životního 

prostředí č.j. 52735/ENV/15 ze dne 20. 11. 2015: 

K námitkám se nepřihlíží 

Závazné stanovisko je dle § 149 správního řádu úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, jehož 

obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Speciální stavební úřad při své úřední 

činnosti nezjistil nezákonnost vydaného závazného stanoviska, a proto mu nikterak nepřísluší přezkoumávat 

správnost zmíněného závazného stanoviska. Závazná stanoviska obecně podléhají podle § 149 správního řádu 

přezkumnému řízení v rámci podaného odvolání. 

 

Námitky ohledně konání ústního jednání: 

K námitkám se nepřihlíží 

Speciální stavební úřad řádně přezkoumal žádost stavebníka o stavební povolení i předloženou projektovou 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení a dospěl k závěru, že z předložené projektové dokumentace je 

jasně patrný rozsah stavby, fáze výstavby jednotlivých stavebních objektů, vedení dopravy a zajištění příjezdu 

na staveniště, stejně tak ochrana okolí před externalitami stavby. Speciální stavební úřad po posouzení 

předložené projektové dokumentace usoudil, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a upustil podle § 112 

odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání, neboť předložená žádost o stavební povolení vč. předložené 

projektové dokumentace poskytovala dostatečné informace o záměru. Účastníci předmětného řízení měli 

v rámci tohoto stavebního řízení po celou dobu možnost nahlížet do spisu a seznámit se s obsáhlou projektovou 

dokumentací stavby, s postupem provádění prací i s návrhem organizace dopravy. Tohoto svého práva nevyužil 

žádný účastník řízení. 

 

Námitka ohledně nesplnění podmínky č. 5 stanovené v územním rozhodnutí 

č.j.  MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si ze dne 1. 11. 2011: 

K námitce se nepřihlíží 

Dle podmínky č. 5 platného územního rozhodnutí měl stavebník do stavebního řízení předložit smlouvu nebo 

jiný závazný doklad o tom, že budou prováděny pozemkové úpravy, v rámci kterých se bude řešit přístupnost 

všech lokalit, u nichž dojde provedením stavby k oddělení od okolí. Speciální stavební úřad eviduje jako součást 

žádosti o stavební povolení předmětné stavby smlouvu o provedení pozemkových úprav vyvolaných stavbou 

silnice I/68 Třanovice – Nebory. Tato podmínka byla tedy stavebníkem splněna. 

 

 

Stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, a proto podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil 

od  ústního jednání. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost investora stavby o stavební 

povolení na předmětnou stavbu z hlediska § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení 

a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Účastníci řízení a dotčené orgány se 

k předmětné stavbě vyjadřovali v rámci zpracování projektu i v rámci tohoto stavebního řízení. Uplatněné 

námitky byly vypořádány v rámci tohoto rozhodnutí. Svého práva nahlížet do spisu nikdo nevyužil. Požadavky 

a připomínky jsou zapracovány v projektu samém a v podmínkách rozhodnutí. Do podmínek pro provedení 

stavby byly zahrnuty pouze ty podmínky, které se týkají předmětné stavby, ostatní podmínky, netýkající se 

povolované stavby vč. podmínek pro vypořádání majetkoprávních vztahů, nejsou v podmínkách rozhodnutí 

zahrnuty. 
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Podaná žádost o stavební povolení byla doložena těmito vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími: 

1. Souhlasem se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal příslušný stavební úřad – 

Městský úřad Třinec dne 15. 4. 2013 pod č.j.  MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si, resp. dne 9. 7. 2015 pod 

č.j.  MěÚT/26053/2015/SŘaÚP/Si. 

2. Rozhodnutím o umístění stavby vydaným Městským úřadem Třinec dne 1. 11. 2011 pod 

č.j.  MěÚT/5752/2009/SŘaÚP/Si, které bylo změněno a potvrzeno rozhodnutím Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje ze dne 20. 4. 2012, č.j. MSK 10164/2012 s nabytím právní moci dne 

23. 4. 2012. 

3. Souhlasem Ministerstva životního prostředí s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ze dne 

16. 9. 2008, č.j. 41381/ENV/08, 1545/660/08, vč. změny ze dne 16. 4. 2014, č.j. 21808/ENV/14, 

1211/610/14. 

4. Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o dočasném a trvalém odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa ze dne 9. 6. 2014, č.j. MSK 53628/2014. 

5. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 9. 2016, č.j. 57352/ENV/16. 

6. Závazným stanoviskem Ministerstva životního prostředí ze dne 20. 11. 2015, č.j. 52735/ENV/15 a ze 

dne 22. 11. 2016, č.j. 75341/ENV/16. 

7. Koordinovaným závazným stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 12. 1. 2010, 

č.j. MSK 201733/2009. 

8. Závazným stanoviskem MěÚ Třinec ze dne 25. 3. 2013, č.j. 58442/2012/SŘaÚP/Sik, resp. ze dne 

30. 3. 2009, č.j. 3190/2009/ŽPaZ/Ks/246.4, resp. ze dne 15. 4. 2009, č.j. 31368/2008/ŽPaZ/Ks/246.4, 

resp. ze dne 29. 4. 2009, č.j. 29964/2008/ŽPaZ/Ks/246.4, resp. ze dne 13. 8. 2014, 

č.j. MěÚT/29964/2008/ŽPaZ/Ks/246.4. 

9. Rozhodnutím MěÚ Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 27. 4. 2009, 

č.j. 2460/2009/ŽPaZ/Wo/231.2. 

10. Vyjádřením MěÚ Třinec, odboru dopravy ze dne 27. 10. 2009, č.j. 63360/2009/Do/Še. 

11. Závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 

10. 10. 2013, č.j. KHSMS 31001/2013/OV/HOK. 

12. Stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 

12. 8. 2016, č.j. KHSMS 39994/2016/OV/HOK. 

13. Souhlasem Policie ČR KŘP MSK, odboru služby dopravní policie ze dne 13. 9. 2012, č.j. KRPT-184908-

1/ČJ-2012-0700DP. 

14. Vyjádřením Povodí Odry, státní podnik ze dne 13. 3. 2014, č.j. 03420/923/2/839/2014, resp. ze dne 

25. 11. 2009, č.j. 11397/923/2/831.07/2009. 

15. Vyjádřením České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 12. 1. 2016, č.j. 508042/16. 

16. Vyjádřením SmVaK ze dne 4. 5. 2016, č.j. 9773/V002657/2016/JA. 

17. Vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje ze dne 13. 11. 2009, č.j. 1/09/22-Pe/4774. 

18. Vyjádřením SŽDC, s.o. ze dne 22. 7. 2014, č.j. 9462/2014-OŘ OVA-Br, resp. ze dne 11. 7. 2014, č.j. 

8751/14-SEE/418, resp. ze dne 9. 7. 2014, č.j. 14387a/14-MO (OTR), resp. č.j. 8895/2013 - OŘ OVA. 

19. Stanoviskem Drážního úřadu ze dne 24. 11. 2009, č.j. MO-SOO0585/09-2/St,  DUCR-54629/09/St. 

20. Vyjádřením Českého rybářského svazu, MO Třinec ze dne 10. 8. 2009. 

21. Vyjádřením HZS Moravskoslezského kraje ze dne 19. 10. 2009, č.j. Prev-3309/FM-2009. 

22. Vyjádřením T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 25. 2. 2016, č.j. E05928/16. 

23. Vyjádřením Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 1. 4. 2016. 

24. Vyjádřením Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 21. 3. 2014, č.j. 556041/14. 

25. Vyjádřením České Radiokomunikace a.s., ze dne 8. 3. 2013, č.j. UPTS/OS/88203/2013. 
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26. Vyjádřením RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 14. 8. 2014, č.j. 5000982185. 

27. Vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26. 2. 2016, č.j. 0100533335. 

28. Vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 29. 2. 2016, č.j. 0200417002. 

29. Vyjádřením GTS Czech s.r.o. ze dne 23. 7. 2014, č.j. 1211401148. 

30. Vyjádřením SITEL, spol. s r.o. ze dne 8. 3. 2016, č.j. 1111601172. 

31. Vyjádřením TeliaSonera Intarnational Carrier Czech Republic a.s. ze dne 8. 3. 2016, č.j. 1311600694. 

32. Vyjádřením Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů 

a řízení programů nemovité infrastruktury Brno ze dne 16. 1. 2015, č.j. 51830/2014-8201–OÚZ-BR. 

33. Vyjádřením UPC Česká republika, a.s. ze dne 28. 7. 2014. 

34. Vyjádřením ŘSD ČR Ostrava ze dne 4. 12. 2012, č.j. 54100/To/114/ŘSD/2012. 

35. Vyjádřením ŘSD ČR Brno ze dne 9. 11. 2009, č.j. 010037/10330/2009. 

36. Doklady prokazujícími vlastnické právo stavebníka k pozemku, na němž má být stavba uskutečněna. 

37. Výpisy z katastru nemovitostí a kopií katastrální mapy. 

38. Plnou mocí pro zastupování stavebníka ze dne 29. 5. 2009 a ze dne 21. 9. 2009. 

39. Projektovou dokumentací vypracovanou sdružením MMD – SUDOP, Vedoucí sdružení Mott MacDonald 

Praha, spol. s r.o., IČ 48588733, Národní  15, 110 00  Praha 1 a člen sdružení SUDOP Praha a.s., 

IČ 25793349, Olšanská 1a, 130 80  Praha 3 pod číslem zakázky 249078. 

 

Z předložených podkladů vyplývá, že stavebník může uskutečnit předmětnou stavbu na výše uvedených 

pozemcích. Přílohou žádosti o stavební povolení je také souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního 

zákona ze dne 15. 4. 2013 pod č.j.  MěÚT/13150/2013/SŘaÚP/Si, resp. ze dne 9. 7. 2015 pod 

č.j.  MěÚT/26053/2015/SŘaÚP/Si, který vydal příslušný obecný stavební úřad – Městský úřad Třinec. 

 

Zdejší speciální stavební úřad v rámci stavebního řízení zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje 

obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani 

nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. 

 

Stavební úřad stanovil, že v daném případě přísluší postavení účastníka stavebníkovi a osobám, které mají 

vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo 

jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich v místě provádění staveb a vlastníkům zařízení technické 

infrastruktury v místě provádění staveb. Požadavky a připomínky jsou zapracovány v projektu samém 

a v podmínkách tohoto rozhodnutí. 

 

Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné 

stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

 

 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení dle §§ 81, 82 a 83 správního řádu odvolat do patnácti dnů 

ode dne jeho doručení. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Odvolání se podává u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a je adresováno na odvolací orgán Ministerstvo 

dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. 

 

Dle § 115 odst. 5 stavebního zákona se účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědomeni 

veřejnou vyhláškou, vydané stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou – tzn., že bude 
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vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Stavebníkovi se doručuje do vlastních 

rukou. 

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 

 

 

 

Ing. Patrik Janota 

referent pro silniční hospodářství „otisk úředního razítka“ 

odboru dopravy a chytrého regionu 

 
 

 

Rozdělovník 
 

Účastníci řízení: 

- INKOS – OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábř. 22, 701 52  Ostrava – Moravská Ostrava – ID DS: r7pb5ee, 

- vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna, mohou–li být jejich vlastnická práva k pozemkům 

prováděním stavby přímo dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – veřejná vyhláška, 

- vlastníci staveb na pozemcích na nichž má být stavba prováděna, a ti, jež mají k těmto pozemkům nebo 

stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo 

dotčena (i vlastníci veřejné technické infrastruktury) – veřejná vyhláška, 

- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kteří mají k těmto sousedním pozemkům právo 

odpovídající věcnému břemenu, může-li být jejich právo prováděním stavby přímo dotčeno – veřejná 

vyhláška, 

- Třanovický ekologický spolek, Třanovice 198, 739 53  Třanovice – ID DS: 2nimyin, 

 

Dotčené orgány (datová schránka): 

- Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj, 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde, 

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu – ID DS: w4wbu9s 

- Drážní úřad, Oblast Olomouc – ID DS: 5mjaatd 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie Ostrava – 

ID DS: n5hai7v, 

- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek – ID DS: spdaive, 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – ID DS: w8pai4f, 

- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Brno – 

ID DS: hjyaavk, 

- Ministerstvo životního prostředí – ID DS: 9gsaax4, 

 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce (datová schránka): 

- Městský úřad Třinec – ID DS: 4anbqsj, 

- Obecní úřad Ropice – ID DS: q7hbih2 

- Obecní úřad Střítež – ID DS: zkqb4rp 

- Obecní úřad Hnojník – ID DS: stdbeca 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, městského 

úřadu Třinec a obecních úřadech obcí Hnojník, Střítež a Ropice po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sňato dne: 

 

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha pro investora 

Ověřenou dokumentaci stavby si investor vyzvedne u odboru dopravy a chytrého regionu zdejšího úřadu po 

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 
 
 
 
 
Poplatek 

Správní poplatek ve výši 10 000,- Kč podle položky č. 18 bodu 1 písm. f) sazebníku správních poplatků zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen před vydáním tohoto 

rozhodnutí. 

 



 

V Praze dne:    20. listopadu 2015  

Č. j.:      52735/ENV/15 

Vyřizuje:          Ing. Čížková 

Tel.:          267 122 958 

 

 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ SOULADU 

 

obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí  

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

(dále také jen „stanovisko EIA“) s požadavky právních předpisů, které zapracovávají 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 

o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí  

(dále jen „směrnice EIA“) podle článku II bodu 1. přechodných ustanovení 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.“) 

 

Výroková část: 

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

 – Bystřice 

Kapacita (rozsah) 

záměru: 

Záměrem stavby „Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice 

– Oldřichovice – Bystřice“ je řešení definitivního propojení 

Slovenské republiky s R48 v úseku Mosty u Jablunkova  

– Třanovice (R 48). 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. 

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

Oldřichovice, Lyžbice, Vedryně, Karpentná, Bystřice nad 
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona na základě 

článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. 

 

vydává 

 

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 

 

ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dle 

zákona dne 29. 2. 2008 pod č.j. 18554/ENV/08. 

 

Ministerstvo životního prostředí na základě článku II bodu 1. přechodných 

ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. 

 

stanoví 

 

následující závazné podmínky pro navazující řízení, jejichž předmětem bude 

povolení umístění nebo provedení varianty „C“ včetně prostoru Nebory (podvarianta 

Nebory 1) a varianty bez MÚK Hnojník záměru „Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku 

Třanovice – Oldřichovice – Bystřice“, specifikované ve stanovisku k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí č.j. 18554/ENV/08 ze dne 29. 2. 2008: 
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Podmínky pro fázi přípravy 

Vlivy na zdraví 

1) V dalších stupních projektové přípravy zpracovat aktualizaci hlukové studie pro 

konečnou variantu na základě výsledků sčítání dopravy v r. 2005 a posledních měření 

hluku na R48 v oblasti Tošanovic. Aktualizace hlukové studie bude obsahovat taková 

protihluková opatření (na základě modelování hladin hluku), která zajistí bezpečné 

plnění aktuálních hlukových limitů pro rok 2025 – 2030. 

2) V dalších stupních přípravy záměru upřednostnit v úsecích podél blízké obytné 

zástavby typy povrchů s nejnižším možným koeficientem F3 (dle Novely metodiky pro 

výpočet hluku ze silniční dopravy z roku 2004, popř. dle aktuální) pro další snížení 

hladin hluku a vibrací. 

3) V prostoru Oldřichovice-Závist řešit v rámci technických možností maximální oddálení 

trasy od obytné zástavby. 

4) Prověřit možnost převedení a zachování místní komunikace p.č. 728/4, 728/11, 22/14, 

728/8, 728/5, 728/9, 728/2. 

5) V úseku Oldřichovice – Bystřice v km 10,2 až 11,4 vyřešit propojení mezi obytnou 

zónou Třinec - Oldřichovice a hojně navštěvovanou rekreační příměstskou oblastí - les 

Rovná.  

6) Podrobně řešit přístupnost všech lokalit, u nichž dojde provedením stavby k oddělení 

od okolí včetně stávající občanské vybavenosti a autobusových zastávek (projekt, 

pozemkové úpravy. 

Vlivy na živočichy, rostliny a ekosystémy 

7) V plánu organizace výstavby důsledně uplatnit opatření pro minimalizaci vlivů  

na přírodní systémy, koordinaci stavebních prací z hlediska časového dodržení 

potřebných klidových období pro přírodní systémy, dodržení všech opatření 

omezujících vstup do kvalitních částí přírodních systémů, které nebudou stavbou 

přímo dotčeny. 

8) V rámci aktualizace hlukové studie řešit protihlukové stěny z materiálů, které ptáci 

rozliší jako překážku.  

9) Zpracovat biologické hodnocení celého záměru jako součást dalších stupňů přípravy. 

Doplnit a stanovit způsob a časové provádění stavby v období migrace obojživelníků  

v Oldřichovicích, případně dalších lokalitách a ve vodních tocích dle zjištěných druhů 

v případě zásahů do koryta. Doplnit ovlivnění rybníků v trase stavby a v jejím okolí  

a navrhnout opatření k minimalizaci nebo vyloučení vlivů. Věnovat pozornost prvkům 

územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) biokoridorům, které budou 

trasou silnice kříženy mostním objektem (přemostění s rozsahem šířky vymezeného 

biokoridoru), pozornost bude věnována rovněž biocentrům, která uvedené biokoridory 

propojují (Střítežské rybníky, biocentra na Olši). V případě průkaznosti možného 

ovlivnění těchto prvků přijmout opatření v rámci vegetačních úprav a v rámci 

ekodozoru stavby. 
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10) Pokud bude v rámci biologického hodnocení vymezena potřeba záchranného 

transferu, pak tento bude realizován ještě před zahájením stavby a jeho provedení 

bude dozorováno příslušným odborníkem (kontrola ekodozorem stavby). 

11) Monitorovat populaci žab v Oldřichovicích-Závisti. Monitoring zahájit před začátkem 

stavebních prací a pokračovat v něm dle požadavku orgánu ochrany přírody.  

Do dokumentace pro územní a stavební řízení (dále jen „DÚR“ a „DSP“) zapracovat 

opatření k ochraně žab v Oldřichovicích-Závisti. 

12) Vpustě a další zařízení, která by se mohla stát „pastmi“ pro živočichy v projektu stavby 

řešit technicky tak, aby nedocházelo k vniknutí živočichů do těchto objektů a zařízení 

a k jejich úhynu. 

13) Časové rozčlenění zahájení stavebních prací řešit s ohledem na požadavky 

zabezpečení eliminace vlivu na mihuli potoční (třecí migrace 05-06) a vydru říční 

(mláďata 03-09) dle zpracovaného hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy 

NATURA 2000 (RNDr. Věra Koutecká, září 2006). 

14) V dalších stupních přípravy stavby zajistit minimální parametry regionálního biocentra 

(dále jen „RBC“) územního systému ekologické stability č. 86 v k.ú. Bystřice. V případě 

potřeby v rámci kompenzačních opatření vymezit RBC na náhradních plochách. 

15) Zabezpečení vodních toků a ÚSES provést dle tabulky č. 68 a 69 dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí (Ing. Jarmila Paciorková, 03/2007). 

16) V rámci pozemkových úprav řešit změnu projektu vedení trasy navrhovaného lokálního 

biokoridoru (LBK 270 LBK č. 3 dle ÚPD) s napojením na lokální biocentrum (dále jen 

„LBC“) č. 2 pod mostním objektem č. SO 210 Most na silnici I/11 přes vodoteč a místní 

komunikaci v km 9,324, návrh změny vedení trasy projekčně řešit úpravou vedení 

trasy se zachováním požadované délky a šířky biokoridoru a vzdálenosti biocenter 

(LBC 336 a LBC 335). Návrh výsadeb řešit s ohledem na skupinu typů geobiocénů 

biokoridoru, výsadbu řešit formou náhradní výsadby. Přeložení biokoridoru řešit v DÚR 

a DSP. Změnu trasy biokoridoru navrhnout v rámci změny ÚP části Oldřichovice. 

17) Minimalizovat vstup do niv, stavební práce v nivách konzultovat s orgánem ochrany 

přírody. 

18) Způsob dopravní obsluhy při výstavbě mostu upravit tak, aby nebylo pojížděno  

ve vodním korytu Olše. Na březích Olše se mohou dopravní prostředky pohybovat jen 

ve vymezeném manipulačním pruhu. 

19) V nivě řeky Olše nesmí být umístěny ani dočasně deponie stavebního materiálu  

či výkopové zeminy. 

20) V manipulačním pruhu v nivě Olše zajistit výsadbu geograficky původních dřevin (dub 

letní, javor klen, jilm vaz, lípa srdčitá, jasan ztepilý, topol bílý, olše šedá, olše lepkavá, 

střemcha obecná, vrba křehká, vrba bílá, vrba jíva) podle projektu odsouhlaseného 

krajským úřadem a zajistit pěstební péči o výsadby po dobu nejméně pěti let od 

kolaudace stavby. V případě, že dojde v průběhu pěstební péče k úhynu vysazených 

dřevin, zabezpečit jejich náhradu výpěstky stejného druhu. 
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21) V rámci zásahů do vodních toků nesmí mostní objekty zasahovat do stávajících koryt 

vodních toků a pokud možno ani do přilehlých niv, při křížení vodních toků ponechat 

pod mostními objekty oboustrannou terestrickou část v původním stavu bez zpevnění, 

minimalizovat opevnění patek, pilířů a použít přírodní kámen, dno vodních toků 

ponechat přírodní, minimalizovat zpevnění břehů. V prostoru pod mostem přes Olši  

v k.ú. Karpentná zřídit náhradní úkryty pro migrující živočichy, zejména vydru, např.  

ve formě valů z pařezů vykácených stromů. Přeložky vodních toků je možné provést 

jen ve výjimečných případech, kdy nelze najít jiné technické řešení. V případě 

nezbytných přeložek úseků vodních toků vytvořit koryto přírodě blízké a přirozeně 

navazující na původní koryto - mělké, s oblázky, s nezpevněným dnem, nárazové 

břehy zpevnit nejlépe místním materiálem - valouny, kameny a ozelenit. Propustky 

řešit dle technických možností bez zpevnění dna a v maximální možné míře je 

přizpůsobit stávajícímu směru vodních toků, čímž se předejde přeložkám vodních toků 

a jejich nepřirozenému směru, v maximální míře respektovat nivy. Propustky řešit tak, 

aby byla zachována terestrická část, která bude sloužit pro migraci živočichů. 

22) Zabezpečení niv provést dle návrhu řešení dle tabulky č. 73, na str. 144 dokumentace 

vlivů záměru na životní prostředí (Ing. Jarmila Paciorková, 03/2007). 

23) Ochranu dřevin řešit nejpozději v projektu pro stavební povolení, a to návrhem 

konkrétních opatření k ochraně podle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 

úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

24) Kácení dřevin provádět pouze v nezbytném rozsahu a v době vegetačního klidu  

od 1. 10. do 31. 3.  

25) Výsadby na okrajích lesa a lesních průseků zapracovat do objektu vegetačních úprav, 

je však nutné výrazně rozlišit, že se jedná o výsadby na pozemcích určených k plnění 

funkce lesa (dále jen „PUPFL“). Pro výsadby použít geograficky původní druhy dřevin.  

26) Zpracovat migrační studii živočichů, která bude řešit mimo jiné: 

- Návrh 2 - 3 podchodů pro drobné obratlovce v lokalitě Oldřichovice.  

- Dostatečné parametry podchodů, jejich strukturu a osvětlení pro srnce a jelena, 

např. v návaznosti na Metodickou příručku k zajišťování průchodnosti dálničních 

komunikací pro volně žijící živočichy, Hlaváč, Anděl, AOPK ČR, 2001 a metodiku 

Ministestva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (TP 180 - Migrační objekty pro 

zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy). 

- Možnost realizace migračního průchodu v km cca 0,6 místo 0,223. 

- Možnost realizace migračního průchodu v km 15,8 místo v km 15,5. 

- V rámci technických a legislativních možností zrealizovat naváděcí pásy zeleně, 

které svedou živočichy do migračních průchodů. 

- Oplocení podél komunikace ve všech lesních úsecích a min. 100 m na každou 

stranu vně lesních úseků a v místech potvrzeného pohybu zvěře, a dále zajistit 

svody k navrženým lokalitám migračních průchodů. V místech, kde jsou navrženy 

protihlukové stěny pouze po jedné straně komunikace, vybudovat na protilehlé 
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straně oplocení, aby se v těchto místech volně žijící zvěři zabránilo pokusům 

o překonání komunikace. 

- Potřebu oplocení komunikace sjezdů a nájezdů v návaznosti na výskyt a migraci 

živočichů v hustotě ok bránící průniku i drobné zvěře a ostatních živočichů. 

- Příslušná opatření v případě prokázaného rušení živočichů hlukem a světlem, 

a opatření pro eliminace rizika kolizí (neprůhledná zvuková zábrana) současně 

zabezpečující riziko přechodu vydry a jiných velkých savců přes komunikaci 

(úseky, v nichž komunikace vstupuje do blízkostí řeky - nivy nebo navazující 

terasy). 

- Dostatečnou migrační prostupnost záměru pro vydru říční. 

- Migrační průchod v lokalitě Ropice-Oblásek prověřit zachování původního 

biokoridoru umístěním ekoduktu do stávající migrační trasy zvěře. Přesné 

parametry ekoduktu stanovit na základě monitoringu migrace. 

- Migrační studii projednat s orgánem ochrany přírody a v projektu respektovat její 

závěry. 

27) V rámci technických a legislativních možností řešit opatření z hlediska vymezených 

tahů obojživelníků obnovou částečně nebo zcela nefunkčních malých vodních nádrží, 

tyto lokality využít pro rozmnožování obojživelníků, čímž bude usměrněna jejich 

migrace (skokan hnědý, ropucha obecná v k.ú. Oldřichovice - lokalita Závist)  

- prověřena bude revitalizace malého rybníka, tzv. staré rameno v Oldřichovicích jako 

významného shromaždiště táhnoucích druhů. 

28) Zachovat průchodnost prvků ÚSES (přemostění s rozsahem šířky vymezeného 

biokoridoru). 

29) Dle technických možností v maximální míře zachovat přírodní esteticky 

i geomorfologicky hodnotný výtvor - nápadnou vyerodovanou kosu na soutoku 

Prašivky a Olše. 

Vlivy na vodu 

30) V plánu organizace výstavby z hlediska ochrany vod a půdy řešit opatření proti 

ovlivnění vody splachy z narušeného půdního povrchu, opatření proti zhutňování půd 

a proti možné kontaminaci prostředí při případném úniku látek nebezpečných vodám. 

31) Stavba bude obsahovat samostatný stavební podobjekt - Oprava meliorací, který bude 

řešit opatření k zajištění funkčnosti odvodňovacích zařízení dotčených stavbou. 

32) Podrobně specifikovat systém odvodnění komunikace. Posoudit ovlivnění vodních 

toků, které jsou recipientem soustředěného odvedení dešťových vod prostřednictvím 

dešťové kanalizace z hlediska kapacity toku a protipovodňové ochrany území. 

V případě potřeby navrhnout příslušná opatření. Vyhodnocení změny odtokových 

poměrů a návrh opatření konzultovat se správcem povodí a správci dotčených vodních 

toků. Dále vyhodnotit vliv na vodní ekosystémy v tocích a stanovit opatření pro 

vyloučení hydraulického stresu pro vodní živočichy a vlivů ze znečištění srážkových 

vod. 
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33) Zpracovat podrobné geodetické zaměření, inženýrsko-geologický, geotechnický 

a hydrogeologický průzkum. 

34) V projektu stanovit síť monitorovaných hydrogeologických objektů, zpracovat projekt 

sledování kvality podzemních a povrchových vod, provést zaměření hladin 

podzemních vod a zpracovat podrobný hydrogeologický posudek zejména s ohledem 

na studniční síť v území. Pokud bude zjištěno možné ovlivnění, v dalším stupni 

navrhnout opatření. 

35) Pro případ havárie na komunikaci navrhnout vybudování technických zařízení pro 

zachycení případných kontaminovaných vod a ropných látek pro zamezení 

kontaminace půdy, vody i samotné řeky Olše. 

Vlivy na půdu 

36) Provést podrobná ověření geotechnických vlastností zemin, které jsou ve výkopových 

partiích a stanovit jejich využitelnost pro násypy. V případě prokazatelného deficitu 

projednat dovoz materiálů vhodných pro násypy. 

Podmínky pro fázi výstavby 

Vlivy na zdraví 

37) Příjezdové trasy, plochy pro zařízení staveniště a pro deponie zemin vymezit tak, aby 

nezasahovaly do prvků ÚSES, lesních porostů, významných krajinných prvků (dále jen 

„VKP“) a niv vodotečí a byly situovány v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, 

aby byl minimalizován jejich negativní vliv na okolí, zejména s ohledem na sekundární 

prašnost. 

38) Zajistit pro stavbu výkon ekodozoru. 

39) Vyloučit nahloučení stavební techniky do jednoho místa, které by mohlo vést ke vzniku 

bodového zdroje znečišťování. 

40) Pro sledování skutečného působení hluku a vibrací provést měření akustického tlaku 

v referenčních bodech podle hlukové studie zpracované pro územní řízení a dalších 

chráněných prostorů staveb podle jejich situace vůči stavbě a vykonávané stavební 

činnosti. 

41) Během dalších stupňů přípravy záměru provést pasportizaci objektů potenciálně 

dotčených vibracemi, včetně detailní fotodokumentace. Stavební práce v blízkosti 

budov řešit s ohledem na minimalizaci vibrací. V případě narušení statiky objektů 

během výstavby nebo provozu zajistit kompenzace dle platných předpisů. 

Vlivy na živočichy, rostliny a ekosystémy 

42) Organizaci stavebních prací v nivě Olše přizpůsobit době rozmnožování živočichů,  

(tj. vyloučit zahájení prací v nivě od března do září), vyloučit práce v nočním období  

od 22.00 do 06.00 hod., vyloučit noční osvětlení stavby. 

43) Zvolit maximálně šetrný postup v době výstavby zabraňující zbytečné devastaci 

přírody, stavební činnost, zařízení staveniště a pohyb mechanismů směrovat  
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do předem vytipovaných vhodných tras a míst (mimo prostory ochrany přírody  

–VKP, ÚSES, vodní toky a doprovodné porosty, lesy a jejich ochranná pásma). 

44) Těleso nové komunikace co nejrychleji osázet pestrou skladbou stromů a keřů 

v nepravidelném sponu, aby došlo v co nejkratší době k jejímu začlenění do krajiny, při 

použití především domácích druhů dřevin (vzhledem k časové náročnosti je možné 

doporučit i okamžité zatravnění a následné osázení). Důsledně dodržovat druhovou 

skladbu dřevin a rozčlenění výsadeb, použít kategorie výsadbového materiálu, 

navržených v projektu vegetačních úprav a odsouhlasených orgánem ochrany přírody. 

45) Zamezit šíření nepůvodních invazních druhů, zejména křídlatky a netýkavky, 

selektivním chemickým postřikem na silničním pozemku během výstavby. Postřik je 

třeba aplikovat selektivně na invazní rostliny, aby nedošlo k poškození ostatní 

přirozené vegetace. Provedení chemického postřiku projednat předem s krajským 

úřadem. 

46) Při opevnění břehů přeložek vodotečí použít technologie pro vhodné začlenění  

do okolní přírody (např. drátokamenné koše, nebo opevnění z kamenné rovnaniny). 

47) Nové koryto v případě nezbytné přeložky toku vytvořit jako koryto přírodě blízké 

a přirozeně navazující na původní koryto - mělké, s oblázky, s nezpevněným dnem, 

v případě Olše ponechat levý břeh bez opevnění. 

48) Estakádové přemostění Olše řešit s minimálními zásahy do koryta a přirozených břehů 

s doprovodnými porosty. 

49) Mezi opevněním břehů a novou komunikací vysadit doprovodné porosty vhodné 

druhové skladby, jež budou sloužit především jako izolační zeleň (použít i vzrostlé 

stromy a keře). 

50) Provést revitalizační opatření na toku řeky Olše a jejích přítocích v rozsahu dotčeném 

stavbou.  

51) Na silničním pozemku vybudovat ochranné oplocení, jež bude zamezovat vniku zvěře 

na vozovku a zároveň navádět zvěř k migračním koridorům. 

Vlivy na vodu 

52) Zajistit odborný inženýrsko-geologický průzkum při výstavbě a v případě zjištěné 

kontaminace zajistit selektivní odtěžení materiálu a odstranění kontaminace způsobem 

odpovídajícím koncentracím znečišťujících látek. 

53) Na staveništi neprovádět údržbu mechanismů, pod odstavená vozidla umísťovat 

záchytné vaničky. 

54) Plnění PHM v prostoru stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění 

mimo areál bylo technicky nebo organizačně obtížně realizovatelné. 

55) V největší možné míře zamezit znečištění toku plaveninami při terénních pracích. 
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Vlivy na půdu 

56) Po ukončení stavby provést důslednou rekultivaci dočasně dotčených ploch, zařízení 

stavenišť a zrušených úseků stávajících komunikací, které budou přeloženy. Provést 

výsadbu dle projektu ozelenění. 

Podmínky pro fázi provozu 

57) Po uvedení záměru do provozu provést kontrolní měření hladin hluku dle požadavků 

orgánu ochrany veřejného zdraví, v případě signalizace překročení hlukových limitů 

provést nápravná opatření. 

58) Provádět režimní měření na vybraných hydrogeologických objektech. 

59) Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat 

používání vodných roztoků soli pro minimalizaci kontaminace půd v okolí rozšíření. 

60) Na silničním pozemku pravidelně provádět údržbu zeleně a její zálivku. 

61) Zamezit šíření nepůvodních invazních druhů, zejména křídlatky a netýkavky, 

selektivním chemickým postřikem na silničním pozemku po dobu nejméně pěti let od 

kolaudace stavby. Postřik je třeba aplikovat selektivně na invazní rostliny, aby nedošlo 

k poškození ostatní přirozené vegetace. Provedení chemického postřiku projednat 

předem s krajským úřadem. 

62) Pravidelně kontrolovat a udržovat oplocení. 

  

Podmínky z hlediska lokalit soustavy Natura 2000: 

Úprava svahu levotočivého meandru 

63) V dalších stupních dokumentace prověřit možnost většího odklonu komunikace od 

břehu meandru toku (úsek v oblasti kilometru 2,0 varianty C) podle technických 

možností řešení. Za odklon dostačující lze považovat takový, kdy nebude nutné 

zpevňovat svah říčního břehu.  

Termín realizace prací 

64) Zahájení zemních prací provádět v období nejmenšího vlivu na populace hlavních 

předmětů ochrany identifikovaných v evropsky významných lokalitách a ptačích 

oblastech tj. v termínech říjen – únor.  

Zásahy do zeleně 

65) Zásahy do zeleně realizovat ve zkráceném mimovegetačním období (1.10. – 1.3.). 

Ochrana před kontaminací prostředí 

66) Volit takové postupy a materiály, které zabezpečí uvedený požadavek na ochranu před 

kontaminací prostředí. 

Zásahy do toků 

67) Vyloučit (v nejnutnějších případech minimalizovat) zásahy do vodního toku Olše 

a přítoků. Neprovádět úpravy a přeložky vodních toků. V případě nezbytného zásahu 
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(přeložky vodního toku) je nutné vytvářet přírodě blízké zemní koryto bez stabilizace 

dna a se střídáním proudných a tišinných úseků spolu s vhodnou morfologií toku 

(meandrování linie toku). 

Úprava mostních objektů 

68) Mostní objekty konstruovat tak, aby za normálních průtoků byla vytvořena suchá 

migrační trasa pod mostním objektem vedoucí v souběhu s vodní hladinou.  

Migrační prostupy 

69) Do dalších stupňů projektové dokumentace dopracovat migrační prostupnost území 

pro identifikované druhy obratlovců, jedná se o následující druhy: 

- Vydra říční 

- Kuňka žlutobřichá 

- Medvěd hnědý 

- Rys ostrovid 

- Vlk 

70) Na základě vyhodnocení migrační prostupnosti navrhnout a do projektové 

dokumentace zapracovat vytvoření migračních prostupů. Jako typy migračních 

prostupů jsou navrženy následující:   

- propustek – migrační prostup s možností kruhového průřezu o minimální světlosti 

80 cm. Není na závadu pokud propustek bude sloužit k příležitostnému převedení 

dešťových srážek. 

- multifunkční podchod – nekruhového průřezu, rostlé dno podchodu, rozměry 

v návaznosti na Metodickou příručku k zajišťování průchodnosti dálničních 

komunikací pro volně žijící živočichy, Hlaváč, Anděl, AOPK ČR, 2001 a metodiku 

MD a ŘSD (TP 180 - Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro 

volně žijící živočichy). 

Ochranné zábrany proti vstupu vydry na přeložku komunikace I/11 

71) Vytvořit zvukové zábrany (při vhodné konstrukci i zábrany proti vstupu) v místech 

přiblížení komunikace k řece. Upřesnění lokalit pro umístění zábran řešit spolu 

s migrační prostupností krajiny. 

Odůvodnění: 

Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence (dále jen „MŽP, OPVIP“), jako příslušný úřad podle  

ust. § 21 zákona, obdrželo dne 29. 7. 2015 žádost o vydání závazného stanoviska podle 

článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. 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.  

MŽP, OPVIP, v souladu s článkem II bodem 1. přechodných ustanovení zákona  

č. 39/2015 Sb. na základě obdržené žádosti ověřovalo, zda je obsah stanoviska EIA  

v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici EIA. Požadavky 
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na obsah stanoviska EIA jsou stanoveny výhradně v zákoně, konkrétně v příloze č. 6 

k zákonu. MŽP, OPVIP, se tedy při ověřování zabývalo výhradně otázkou, zda obsah 

stanoviska EIA věcně odpovídá požadavkům přílohy č. 6 k zákonu, případně, zda jsou 

příslušné informace obsaženy alespoň v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 

(Ing. Jarmila Paciorková, 03/2007) nebo v posudku o vlivech záměru na životní prostředí 

(RNDr. Vladimír Ludvík, 10/2007).  

Požadavky bodu I. (Povinné údaje) přílohy č. 6 k zákonu po novele 

1. Název záměru – uvedeno v části I. (Identifikační údaje) na 1. straně stanoviska EIA.  

2. Kapacita (rozsah) záměru – uvedeno v části I. (Identifikační údaje) na 1. straně 

stanoviska EIA.  

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu – uvedeno v části II. (Průběh 

posuzování) na 2. straně stanoviska EIA (Celkové hodnocení procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí). 

4. Umístění záměru – uvedeno v části I. (Identifikační údaje) na 1. straně stanoviska 

EIA.  

5. Obchodní firma oznamovatele – uvedeno v části I. (Identifikační údaje) na 1. straně 

stanoviska EIA.  

6. IČ oznamovatele – uvedeno v části I. (Identifikační údaje) na 1. straně stanoviska 

EIA.  

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele – uvedeno v části I. (Identifikační údaje) na 1. straně 

stanoviska EIA.  

8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, 

popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, 

vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní 

prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní 

prostředí – uvedeno v části III. (Hodnocení záměru) na 13. – 23. straně stanoviska 

EIA(část za výrokovou částí stanoviska EIA).  

Požadavky bodu II. (Odůvodnění) přílohy č. 6 k zákonu po novele 

1. Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění 

stanovení uvedených podmínek – uvedeno v části II. (Průběh posuzování)  

na 3. straně stanoviska EIA (Závěry zpracovatele posudku) a dále v části  

III. (Hodnocení záměru) na 5. – 8. straně stanoviska EIA (Souhrnná charakteristika 

předpokládaných vlivů, hodnocení technického řešení záměru, návrh opatření).  

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti – uvedeno v části III. (Hodnocení záměru) 

na 5. – 7. straně stanoviska EIA.  

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, 

pokud jde o znečišťování životního prostředí – uvedeno v části III. (Hodnocení 

záměru) na 7. – 8. straně stanoviska EIA.  
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4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí  

– uvedeno v části III. (Hodnocení záměru) na 8. – 10. straně stanoviska EIA.  

5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí – uvedeno v části 

II. (Průběh posuzování) na 2. – 4. straně stanoviska EIA.  

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela 

zahrnuta – uvedeno v části II. (Průběh posuzování) na 3. a 4. straně stanoviska 

EIA.  

7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci – uvedeno v části III. (Hodnocení záměru) 

na 10. straně stanoviska EIA a v části V. posudku o vlivech záměru na životní 

prostředí (RNDr. Vladimír Ludvík, 10/2007) na 77. – 161. straně.  

8. Vypořádání vyjádření k posudku – uvedeno v části III. (Hodnocení záměru)  

na 10. – 12. straně stanoviska EIA.  

Další požadavky přílohy č. 6 k zákonu po novele  

– tj. označení příslušného úřadu, číslo jednací, datum vydání závazného stanoviska, otisk 

razítka příslušného úřadu, jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného 

úřadu – uvedeno na první a poslední (23.) straně stanoviska EIA.  

Dle výše uvedeného je zřejmé, že obsah stanoviska č.j. 18554/ENV/08 ze dne  

29. 2. 2008 po formální stránce odpovídá požadavkům přílohy č. 6 k zákonu, a to ve všech 

bodech. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu je shodné se zařazením dle zákona  

(ve znění účinném ke dni vydání stanoviska EIA).  

Po ověření věcné stánky obsahu předmětného stanoviska EIA lze konstatovat, 

že jednotlivé kapitoly obsahují informace v dostatečné kvalitě a podrobnosti tak, jak 

požaduje zákon, tzn., že stanovisko EIA obsahuje mimo jiné jednoznačnou charakteristiku 

záměru, celkový závěr z provedeného posouzení vlivů záměru na životní prostředí, 

zhodnocení technického řešení záměru, návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech 

povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí apod. Závěr 

z posouzení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví je pak 

podrobně uveden v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (Ing. Jarmila 

Paciorková, 03/2007) a v posudku o vlivech záměru na životní prostředí (RNDr. Vladimír 

Ludvík, 10/2007).  

Ve stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství č.j. MSK 21974/2006 ze dne 7. 2. 2006 nebyl vyloučen vliv 

záměru na lokality soustavy Natura 2000, a proto bylo v rámci dokumentace vlivů záměru 

na životní prostředí zpracováno naturové hodnocení podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. 

autorizovanou osobou RNDr. Věrou Kouteckou. V závěru naturového hodnocení byla 

vybrána nejšetrnější varianta řešení, která snižuje negativní vlivy dané stavby, neznamená 

však jejich eliminaci. Vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000 nebyl vyloučen, byla 

ale navržena opatření, která významně sníží vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000. 

V oponentním naturovém hodnocení, které je přílohou posudku o vlivech záměru  

na životní prostředí (RNDr. Vladimír Ludvík, 10/2007) je pak konstatováno, že významný 
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negativní vliv záměru byl vyloučen za předpokladu dodržení navržených opatření. 

Doporučená varianta i navržená opatření jsou součástí tohoto závazného stanoviska.  

Od procesu EIA do současné doby nedošlo ke změně lokalit soustavy Natura 2000.  

MŽP, OPVIP, konstatuje, že do procesu posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí předcházejícímu vydání předmětného stanoviska měla veřejnost možnost se 

zapojit.  

Stanovisko EIA k předmětnému záměru bylo vydáno dne 29. 2. 2008. Platnost 

stanoviska EIA byla dle § 10 odst. 3 tehdy platného zákona 2 roky od jeho vydání,  

nebyla-li tato lhůta přerušena zahájením navazujícího řízení podle zvláštních právních 

předpisů. Dne 5. 8. 2009 bylo pod zn.: SŘaÚP/Cze/20591/2009 vydáno územní 

rozhodnutí o umístění stavby „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“, tzn. pro úsek v rámci 

záměru „Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třebovice – Oldřichovice – Bystřice“. 

Stanovisko EIA je ke dni vydání tohoto závazného stanoviska platné. 

S ohledem na výše uvedené dospěl příslušný úřad k závěru, že stanovisko EIA 

č.j. 18554/ENV/08 ze dne 29. 2. 2008 je v souladu s požadavky zákona, a tedy  

i s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici EIA.  

Odůvodnění stanovení uvedených podmínek: 

Podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku jsou stanoveny na podkladě 

procesu posuzování vlivů záměru „Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice  

– Oldřichovice – Bystřice“ na životní prostředí, tzn. byly převzaty ze stanoviska EIA 

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

Na základě výše uvedených podkladů MŽP, OPVIP, ověřilo, že obsah stanoviska 

EIA je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici EIA,  

a současně stanovilo, které z podmínek uvedených ve stanovisku EIA jsou správní úřady 

příslušné k vedení navazujících řízení povinny zahrnout do svých rozhodnutí. Z původně 

stanovených podmínek ve stanovisku byly vypuštěny podmínky, které vycházely  

z legislativních předpisů (podmínka č. 27, 30, 43, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 58, 63, 65, 69, 76, 

80, 81, 83, 85, 86, 87, a 94) a podmínky, které z časového hlediska již nejsou aktuální,  

či z jejichž dikce vyplývá jejich nezávaznost nebo dobrovolnost, popř. jsou formulovány 

obecně a jejich plnění nelze ověřit (podmínka č. 1, 6, 9,10, 31, 36, 45, 55, 56, 57 a 61). 

Dále došlo ke změně podmínek č. 13, 14, 16, 18, 20, 32, 33 a 73 kde došlo k vypuštění 

částí, které vycházely z legislativních předpisů. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny, 

pouze byly přečíslovány, a stávají se závaznými pro správní úřady příslušné k vedení 

navazujících řízení. 

V této souvislosti upozorňujeme, že podmínky tohoto závazného stanoviska musí 

být převzaty do rozhodnutí v navazujících řízeních. Přesto (vzhledem k charakteru tohoto 

závazného stanoviska) zůstává na správní úvaze správního úřadu, který navazující řízení 

vede, aby posoudil, zda se ta která podmínka vztahuje k danému navazujícímu řízení, 

nebo zda se ta která podmínka vztahuje k části, úseku nebo etapě záměru, ke které je 

navazující řízení vedeno. Podmínky tohoto závazného stanoviska, které se k navazujícímu 

řízení nebo k projednávané části, úseku nebo etapě záměru nevztahují, musí správní 
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úřad, který vede navazující řízení, uvést v odůvodnění rozhodnutí s uvedením důvodů, 

proč tyto podmínky do rozhodnutí nepřevzal. Obdobně musí správní úřad, který vede 

navazující řízení, naložit i s podmínkami závazného stanoviska k ověření souladu, u nichž 

je prokazatelné, že již byly splněny.  

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) 
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nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28 října 117, 702 08 

Ostrava  

Na vědomí: 

- MŽP, OVSS IX – Ostrava, zde  
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 V Praze dne 22. listopadu 2016 

 Č.j.: 75341/ENV/16 

 Vyřizuje: Ing. Horynová 

 Tel.: 267 122 385 

 

 

 

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 1 

pro stavební objekty a jejich části: 

- SO 101 – Přeložka silnice I/68 – část 1 (km 1,720-

4,650 a 5,080-5,400) 

- SO 112 – MÚK Nebory v km 5,420 

- SO 210 – Most na silnici I/68 přes Ropičanku, MK a trať ČD 

km 3,628 

- SO 211 – Most na silnici I/68 přes vodoteč – podchod 

pro zvěř v km 4,586 

- SO 261 – Opěrná zeď km 3,850-3,890 vlevo 

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

4,650 a 5,080-5,400 

- SO 305 – Dešťová kanalizace I/68, km 1,808-2,460 

- SO 306 – Dešťová kanalizace I/68, km 2,820-3,433 

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

3,847-4,650 

- SO 308 – Dešťová kanalizace I/68, km 5,200-5,400 

- SO 357 – Úprava stávajícího koryta Ropičanky, km 3,780 

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.  

SO 101 (Přeložka silnice I/68 – část 1, km 1,720-4,650  

a 5,080-5,400) je hlavním objektem stavby I/68 Třanovice  

– Nebory. Přeložka je navržena v kategorii S 24,5/100 
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a dosahuje celkové délky 5,4 km. Předmětné navazující řízení 

řeší pouze část 1 v km 1,720-4,650 a 5,080-5,400.  

SO 112 (MÚK Nebory v km 5,420) řeší jednu větev 

mimoúrovňové křižovatky v Neborech. Větev křižovatky 

je navržena jednosměrná, jednopruhová, v celkové šířce 

zpevnění 6,5 m.  

SO 210 (Most na silnici I/68 přes Ropičanku, MK a trať ČD km 

3,628) převádí silnici I/68 přes potok Ropičanku, místní 

komunikaci a trať ČD v km 3,628. Jedná se o silniční most 

spojité spřažené konstrukce o 9 polích s rozpětími 

28 m + 7 x 45 m + 37 m.  

SO 211 (Most na silnici I/68 přes vodoteč – podchod pro zvěř 

v km 4,586) převádí silnici I/68 přes bezejmennou vodoteč 

a lokální biokoridor. Jedná se o rámový přesypaný most o 1 poli 

s flexibilní, ocelovou konstrukcí o kolmé světlosti 17 m.  

SO 261 (Opěrná zeď km 3,850-3,890 vlevo) umožňuje převést 

komunikaci I/68 přes daný úsek v km 3,850-3,890 v úzkém 

profilu silničního tělesa. Zdi jsou tvořeny z betonových tvarovek, 

založení zdi je na betonovém základovém pasu o rozměrech 

200 x 700 mm.  

SO 271 (Protihlukové stěny na silnici I/68, část km 1,720-4,650 

a 5,080-5,400) řeší instalaci protihlukových stěn na vybraných 

úsecích silnice I/68 v km 1,720-4,650 a 5,080-5,400. V řešeném 

úseku komunikace se nachází stěny s označením PHS 12, PHS 

13, PHS 14, PHS 15, PHS 16, PHS 17, PHS 18, PHS 18A, část 

PHS 19, část PHS 20, část PHS 21 a PHS 22. Výplň stěn 

je pohltivá z recyklovaných plastů s vodorovným lištováním, 

na mostech a exponovaných místech materiály na bázi akrylátu.  

SO 305 (Dešťová kanalizace I/68, km 1,808-2,460) řeší 

novostavbu dešťového odvodnění na hlavní trase v km 1,808-

2,460.  

SO 306 (Dešťová kanalizace I/68, km 2,820-3,433) řeší 

novostavbu dešťového odvodnění na hlavní trase v km 2,820-

3,433.  

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

3,847-4,650) a SO 308 (Dešťová kanalizace I/68, km 5,200-

5,400) řeší části novostavby dešťového odvodnění na hlavní 

trase v km cca 3,847-5,120 a cca 5,170-5,400 SO 101.  

SO 357 (Úprava stávajícího koryta Ropičanky, km 3,780) řeší 

úpravu části stávajícího koryta vodního toku Ropičanka pod 

mostním objektem SO 210. Směrově se vodoteč pod mostem 

neupravuje, je navržena pouze výšková a příčná stabilizace 
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kamenným pohozem dna a svahů v délce 35 m. 

Navazující řízení: Stavební řízení (oznámení o zahájení řízení ze dne 21. 11. 2014 

pod č.j. MSK 148170/2014) 

Stanovisko EIA 

Název záměru: Přeložka silnice I/11 (I/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 

Číslo jednací 

stanoviska EIA: 

18554/ENV/08 
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona na základě  

§ 9a odst. 4 a 5 zákona  

 

vydává 

 

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 souhlasného závazného stanoviska: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence (dále jen „MŽP, OPVIP“), obdrželo dne 18. 2. 2016 od Ředitelství 

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

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

- část 1 (km 1,720-4,650 a 5,080-5,400)“, „SO 112 – MÚK Nebory v km 5,420“, „SO 210  

– Most na silnici I/68 přes Ropičanku, MK a trať ČD km 3,628“, „SO 211 – Most na silnici 

I/68 přes vodoteč – podchod pro zvěř v km 4,586“, „SO 261 – Opěrná zeď km 3,850-3,890 

vlevo“, „SO 271 – Protihlukové stěny na silnici I/68 (část km 1,720-4,650 a 5,080-5400)“, 

„SO 305 – Dešťová kanalizace I/68, km 1,808-2,460“, „SO 306 – Dešťová kanalizace I/68, 

km 2,820-3,433“, „SO 307 – Dešťová kanalizace I/68, km 3,847-5,120, část km 3,847-

4,650“, „SO 308 – Dešťová kanalizace I/68, km 5,200-5,400“ a „SO 357 – Úprava 

stávajícího koryta Ropičanky, km 3,780“, 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. Další potřebné podklady a informace byly na MŽP, OPVIP doručeny v rámci 

předchozí žádosti k záměru, obdržené dne 29. 7. 2015. 

K žádosti byly předloženy následující podklady a vyjádření: 

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

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

MacDonald, SUDOP Praha a.s., 10/2009, aktualizace vybraných částí 06/2014). 

 Dokument „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“ (JP EPROJ s.r.o., Ing. Jarmila Paciorková, 

06/2015). 

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 MacDonald, SUDOP Praha a.s., 10/2009, 

aktualizace vybraných částí 06/2014). 

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 (JP EPROJ s.r.o., Ing. Jarmila Paciorková, 06/2015). 

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 18. 2. 2016, navazující 

řízení (stavební řízení) bylo zahájeno dne 22. 10. 2014, 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 tedy 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 (včetně 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) a následně 
získaných podkladů (Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí č.j. 57352/ENV/16 ze dne 
16. 9. 2016) dospělo k závěru, že níže uvedené změny záměru nepředstavují takové 
změny realizace záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí 
a veřejné zdraví. S ohledem na tuto skutečnost je v souladu s ustanovením § 9a odst. 4 
a 5 zákona vydáno toto souhlasné závazné stanovisko. 

Souhrnná charakteristika změn záměru a jejich předpokládaných vlivů na životní 

prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti: 

Popis změn projektu 

Změny aktuálně navrhovaných částí záměru oproti záměru, který byl předmětem 

procesu EIA, jsou dle předložené DSP a VD ZDS (Mott MacDonald, SUDOP Praha a.s., 

10/2009, aktualizace vybraných částí 06/2014) a dokumentu „I/68 Třanovice – Nebory, 

Podklad pro závazné stanovisko podle čl. II odst. 1 (přechodných ustanovení) zákona 
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č. 39/2015 Sb., Podklad pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 4 a 5“ (JP EPROJ s.r.o., 

Ing. Jarmila Paciorková, 06/2015) v následujícím rozsahu. 

Z hlediska procesu EIA původního záměru „Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku 

Třanovice – Oldřichovice – Bystřice“ jsou všechny výše uvedené stavební objekty součástí 

stavby s označením 114 Silnice I/68 Třanovice – Nebory, původně řešené v úseku km 

0,000-6,090. Dodatečným vypuštěním MÚK v Neborech (křižovatka přiřazena ke stavbě 

„Přeložka silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“) byl rozsah stavby formálně zkrácen 

a současné staničení stavby je pouze v úseku km 0,000-5,400. Přiřazení MÚK Nebory 

k jiné posuzované stavbě a formální změny ve staničení nejsou z hlediska vlivů na životní 

prostředí hodnoceny jako významná změna záměru. Objekt SO 112 oproti dokumentaci 

EIA původního záměru již řeší pouze jednu větev MÚK v Neborech. V rámci dokumentace 

EIA nebyl tento objekt řešen v aktuálních podrobnostech. Podobně mostní objekty SO 210 

a 211, objekt opěrných zdí SO 261 a objekt SO 357, řešící úpravu části stávajícího koryta 

vodního toku Ropičanka pod mostním objektem SO 210. Průběhy a umístění těchto 

objektů lze hodnotit bez významných změn oproti dokumentaci EIA původního záměru, 

v rámci které byly řešeny pouze koncepčně. Objekty novostaveb dešťového odvodnění 

SO 305, 306, 307 a 308 byly v dokumentaci EIA řešeny rovněž pouze v základních 

obrysech. V rámci podrobností aktuálních stavebních objektů, dle kterých je každý objekt 

vybaven odlučovačem ropných látek a dalšími opatřeními k ochraně vod, nejsou shledány 

významné změny oproti původnímu záměru. U výše uvedených objektů se tak jedná 

zejména o upřesnění původního záměru na základě jeho podrobnější přípravy. 

Objekt SO 101 – část 1 lze z hlediska průběhu a lokalizace trasy hodnotit bez 

významnějších změn oproti dokumentaci EIA původního záměru. Z hlediska parametrů 

původního záměru silnice odpovídala návrhové kategorii S 24,5/100 s šířkou zpevnění 

2 x 10,25 m a s šířkovým uspořádáním hlavních částí: jízdní pruhy 2 x (2 x 3,50 m) 

14,0 m, střední dělící pás 3,0 m, zpevněné krajnice 5 m. Konstrukce vozovky však byla v 

celé délce předpokládána netuhá s obrusnou vrstvou z AKM (asfaltový koberec mastixový) 

v celkové tloušťce 0,62 m. V rámci aktuální podoby záměru je z důvodu delší životnosti 

a udržitelnosti navržena konstrukce vozovkového krytu s dvouvrstvým cementobetonovým 

krytem v tl. 280 mm. V rozsahu řešeného úseku SO 101 - část 1 (km 1,720-4,650 

a km 5,080-5,400) je vozovka s cementobetonovým krytem navržena v částech km 1,816-

3,425 délky 1 579 m a km 3,847-5,400 délky 1 553 m. V přechodových oblastech 

mostních objektů je navržena živičná vozovka, a to v řešených úsecích km 1,666-1,816 

délky 150 m a km 3,425-3,847 délky 422 m. Živičná konstrukce vozovky je navržena 

i v přejezdech středního dělícího pásu a u vozovek kolem retenčních nádrží. V řešeném 

úseku komunikace pak mají být umístěny protihlukové stěny s označením PHS 12 

(km 1,44008-2,18177 vpravo, výška 6 m, délka 761 m), PHS 13 (km 2,29105-2,70774 

vpravo, výška 5 m, délka 420 m), PHS 14 (km 2,71656-3,13239 vlevo, výška 6 m, délka 

417 m), PHS 15 (km 2,71954-3,00737 vpravo, výška 6 m, délka 288 m), PHS 16 (km 

2,99927-3,24110 vpravo, výška 5 m, délka 240 m), PHS 17 (km 3,22616-3,43762 vpravo, 

výška 6 m, délka 594 m), PHS 18 (km 3,89102-4,02210 vlevo, výška 6 m, délka 592 m), 

PHS 18A (km 4,00407-4,10679 vlevo, výška 5 m, délka 104 m), část PHS 19 (km 

4,60419-4,70557 vlevo, výška 6 m, délka 102 m), část PHS 20 (km 4,70557-5,55042 

vlevo, výška 5 a 6 m, délka 748 m), část PHS 21 (km 4,70548-5,19852 vpravo, výška 6 m, 

délka 496 m) a PHS 22 (km 5,18136-5,37975 vpravo, výška 6 m, délka 204 m).  
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Na základě obdobné změny povrchu komunikace v navazujícím úseku s názvem 

„Silnice I/68 Třanovice – Nebory – část 2“, vydalo MŽP, OPVIP nesouhlasné závazné 

stanovisko k ověření změn záměru č.j. 22257/ENV/16 ze dne 7. 4. 2016, neboť dospělo 

k závěru, že 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 jedná o změnu, která by mohla mít 

významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Tyto změny byly následně 

předmětem zjišťovacího řízení dle § 7 zákona, a to jako záměr „I/68 Třanovice 

– Nebory (změna konstrukce vozovky)“. Předmětem uvedeného záměru byla změna 

konstrukce vozovkového netuhého živičného krytu na tuhý cementobetonový kryt, mimo 

jiné v řešených úsecích km 1,816-3,425 délky 1 579 m a km 3,847-5,400 délky 1 553 m. 

Konstrukce netuhého vozovkového krytu s živičným krytem byla navržena v místě 

přechodových oblastí mostních objektů v úsecích km 1,666-1,816 délky 150 m, km 3,425-

3,847 délky 422 m. Živičná vozovka pak dále v přejezdech středního dělícího pásu 

v řešených úsecích km 3,209-3,344 délky 135 m, km 3,926-4,061 délky 135 m, km 4,915-

5,050 délky 135, km 5,265-5,400 délky 135 m. Součástí změny povrchu záměru byly dále 

protihlukové stěny SO 271 podél silnice I/68 vlevo: km 2,716-3,133 (PHS 14); 3,440-4,022 

(od km 3,440 PHS řešena v rámci mostního objektu SO 210, na který v km 3,891-4,022 

navazuje PHS 18); 4,004-4,107 (PHS 18A); 4,606-5,100 a 5,180-5,380 (PHS 19 a 20) 

a vpravo: km 1,440-2,182 (PHS 12); 2,290-2,707 (PHS 13); 2,719-3,007 a 2,996-3,244 

a 3,228-3,851 (PHS 15, 16 a PHS 17, která je od km 3,437 řešena v rámci mostního 

objektu SO 210); 4,705-5,200 (PHS 21), výšky 5 – 6 m. Protihlukové stěny byly uvažovány 

jako zvukově pohltivé. Na mostech a v místech náhradních protihlukových oplocení jsou 

uvažovány výplně odrazivé, průsvitné, neprůhledné a s matným povrchem. Protihlukové 

stěny na mostech jsou součástí mostních objektů. Na základě provedeného zjišťovacího 

řízení pak MŽP, OPVIP vydalo závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí č.j. 57352/ENV/16 

ze dne 16. 9. 2016, s výrokem, že záměr „I/68 Třanovice – Nebory (změna konstrukce 

vozovky)“, jehož součástí byly i výše uvedené změny staveb oproti původnímu záměru, 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Rozhodnutí 

nabylo právní moci dne 20. 10. 2016.  

S ohledem na výše uvedené MŽP, OPVIP konstatuje, že výše uvedené změny, 

včetně změn konstrukce povrchu SO 101, s ohledem na závěr zjišťovacího řízení  

– rozhodnutí č.j. 57352/ENV/16 ze dne 16. 9. 2016 k záměru „I/68 Třanovice – Nebory 

(změna konstrukce vozovky)“, které nabylo právní moci dne 20. 10. 2016, 

nepředstavují takové změny záměru, které by mohly mít významný negativní vliv 

na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto je vydáno toto souhlasné 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.  
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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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Závazné staDoYisko k zásahu do významných krajinných prvkr1

N{čstský úřad Třjnec' odbor Ži\ '01niho pÍoslřcdi a zelnědéiství' jáko },rits]ušný orgán re smvslu
ust. $ i i  ods( j Zákon.l č. lI4/l992 Sb.' o ochraně přírodr,a krajiny' vc zněni pcrz<léJšich
předpisů Glále .jen ,.Zákona..]. vc smyslu $ t. l9 Zákona č. 500i2004 Sb., správní ř itcl '  ve zněni
poZdějších předpisů (dá1c jen ..sprirvni řád..), v1,dává

prár'nické osohě: Ředitels|ví si lnic a dálnic ČR, ]c:: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546,/56,
]45 05 Praha 4 zastoupené s|ol!-čností INK()S OSTRAVA spo]' sr 'o' '  tc:4839]63]. se
sÍcjlenr Hlr,I iČkovo nábřcži ]2' 70i 52 os(|x\a

souhlasné zá}azné stanovisko k zásahu do rýznamných krajiIrných prvků lesů' vodních
toků, údolních niv vk'ú' .I 

řano\' ice, Hnojník, Střjtcž, Ilopice'  ̂ \ebory real izací star.by
,'Si lnice l/ól i  Třanovice. Nebor1I. dle přcdložcné dokumentlce pro i lzemni rozhodnu|i
Zplacovanou Nlott Macl)onald Ptaha' spol ' s r 'o'. Národní 15' ]]0 t]0 Praha z l istoPadLr 2008
za přcdpokI!du spIDění násJedrrj icích podminek:

l '  Investo| tra s\'é náklady zajis|í po dobu výstavby odborný dozor' ktcrý sc budť podílet na
eliminaci negativnich \' l ivů \'prťlběhu real izace záměru a bude zajišťovat provedení
opatření v Zájmu ochrany přirody.

2. odbomé zpLisobilá osoba' která bude provádět odborný dozor- dle podminky ó' l . povede
por1robnoLr dL.krrmcntaci o \šech lea]jzo\i]nÝch opatřenich l zájtnu crchrlnr přírody'
orgLirru ochrany přiÍ(rd!,. ktťrý závazné stanovisko porl le Lrst. s 4 odst. ] zi lkonir lydal '
bude k3Ždoročně, nejpo7dčji do 3]' l . běŽného kaIend1iiního roku, po celou dobu
výstavb}. zasi]ána komplcxní zpláva o rea1Lzovaných opatřeních v zájmu ochrany přírody
Za up]ynu]ý rok.

3' Investor oznáni orgánu ochrany přirody' kle|ý vyda] zívazné s|anovisko podle ust' \ 4
odst' 2 zíkoDa zahájeni |rací nejpozdéji do 14 dnů ode dne zahá.jcni prlci a před
zalrájcnírn stavebniclr p|xci oznúmi |aké (rdbomč způsoLriLou osobu' která budc vykoná!'at
odbomý dozoř.

.1' Zahájení prací ve vodních tocích oznámi investor nejméně 14 dnů pře.1en Čcskerrru
rvbářskénu svazu, Výboru úzcmního sl'dzu pro sevemi Moravu a Slezsko'a lřislušným
mistnim organizacirn ccského rybářskéh.] svazu (Mo CIts Třinec. Nlo CRS Bystřice

a.nLÓ ln i  spÓ]e . i  kÓme| . . l  baíká  a  s
Éxpozr IuÍá  T i  ne .  č ú. t !  ]62] .7a]/0]00

c  00297313



5' Invcstol na sviij náklad zajistí' aby be7prostředně před zahájenínr prací \ koq/tcch
vodnich iokťl. br] v pracovním úseku provt'dcn záchranný odlov ryb a proveden jc,j icb
transtc. do čjsti tokLL (výŠe p|oti píolLdu]' kÍe|) neblLdc ztstrŽcn úpLirvou, Praci lr,nitn
úsekerl se rozlrmí úscli toku. \'e ktcrén budou probíhat práce. a dá]e úsek, který
v důs]cdku !ěchlo praci bude ovl ivněn zákalerrr vod-v.

ó' l)r.áce . ' koq1cch \'odní.h toků mLlsí b}1 reaIizt l l 'an1 mirlo obrlrrbí roz]nnoŽo\áĎI a
ranóho ontogenctlckého \,Ývoje střevlc pot(rčI1i, \'rar1ky prullopIoutvé it vranky obecné (i.].
mimo dubcn aŽ slpcn kalendářniho roku)'

7 Llpra\) rodnich tokir budou nininrel izovi inv a budou prorcdeny lak- obv vc lodnich
tocíclr trcvznikirly nrigračni překLiŽky. kor},lo bylo Fřír()dě bli7ké a čl!.nité (tůnč. kamenné
ťLkryty)' opeÝnčni břehu bllde plyt]ule navazovel na st/t\'ajíci hřehy.

8' Mini l lrJ]iZoval}'.ohvb nrechanizacc- l 'c význanných kajinných prr'cích. Strr je prltLr,j icr r..
vodniclt tocich \ybavitekologickými náplnčmi'

9. Vc v,'.znanrných krajinných prvclch nebude sk]adován staveb!í eni výkopový mirtcriá]'
l0' I]čhen] výstavb}' a v J'ětiLeléln období po vydáIlí ko]audirčního souhlasl) bude na

pozel1rcich dotčcnýcl,] st. lvbou slcdo\ án nístup exlr]nZivn]cir dnrhů rostIin a !o |řede\ šilrr
kř idlatk}' a ncryka\ky. V případč Zjiš!ění \ýSkytu cxpanzivních dťtlhri bLrde přistoupeno
k jej ich sanaci selektivnim chcmickýln postř ike1]]'

I1' Př i pielnostěni vi ldníeIr t i lkú budou (]boustťanll i  lericc prr'rerlenl ' l  srrrr ladrr s tr letodikt'Lr
kř ižeri i konrunikaoe a r 'odních roků s lunkci biok(rridoru. Agcntura ochran\ přirody a
krajin) CR, 1995.

l]. oko]i lodních lL.ků a ni l}' doIčené stavboL] bud(nl ot]no\en} očišténirrr od sl ivebnich
zbyt|'ů všcch odpadů, Lrrcrr 'náninl terónů a osctim luČl]itrav í smčSi'

]] ' Protiblukové stčny řešit 7 mateIiáIů, k|eré |táci roZ]išj. iako přckáŽku nto neprůh]cClnými
bLoky popřípedě prúhlcdr:;l,mi stčll3ni i opetřcnýn]i ni l]cpenjlni proLrŽkr dle os\čdčených
vZoťr:l'

l .{ 'Voko1i vodnjch tokl ' i  budou provedeny vhodt]ó vegetačni úpravy dle daI]ého typ!L
stano\iště (břehovó polosty, nj\}. stano\ištč minro nivy)' Výsadb3 brLdc provedcna
zgeografick},!rťl\odnich C1ře\i l l '  Vcgetirčni ú[lrav) budou zplacor' i in},<rdborně způsobiItru
osobou v oblasti kťajinářské tr'orby' Do projektu \'cgetačlrích úprar bude zlpracována
náslec|ná péče r dc]ce 5 ]et od vÝsadby' \'egctační ťrprar'y bLrc.lou přerlem projednár,ty a
odsL|Llhlusen\, přis]ušni nt o.g.inenl (lchr:rn}' přírir<lr''

l5'Př i pracíoh vc vodnich |ocich musi byt Zajištčn plynulý průtok !od}' a ncsmí do.jj l
k nadnlěméllu zákalu vrrdy Při dlouhodobén zált l lrr vody v|okú pod Úlprav(.u, delšjnr
než ] dií, l i l]dt\Lr práce \ kor}lé \od|ího loku on]czenr na dobL] Poliebnou k odka]e|i
vod)'.

I6' Kácení dřevin budc provedcno pol. lzc \ 'době vcgetační1]o kl iclu tj '  od l.10 do j l '3' nebo
výjimečně v době \'e{etacc po předcho7im ornitologickén průZkunU zc přcdpokladtl, žc
ncbtlde zj ištěno Žádné obsazené ptačí hnizdo' Orrritologický pruzkurn sr l] lu'I zcjLrtlI
invcslol a to nejpozději 5 dnů před kácenín dřevin. Přcdměte průzkumu je z.j ištčni
obsazených |Lat:ích hnjld na stro)]]ech určených ke káccni ' o průzkurl lu bude plovcderl
pisclŤiný pÍotokol nebcr zprávl. ktcd hudc předlr lŽen . lrgánu ochran1' přírody' jcnŽ
závazné stanovisko podle usi '  { .1 odst' 2 zákona vyda1' a tcr před káceninr dievin' I]u.lc
obsahovat kd(' průzkttnl provádě1' kdy byl pruzkunr pru.,'edcn a co by]o zjištěno'
Vpiipadč zjistění crbsazcných L]tačich hní7d se dřc!in-'. vdobč hnízdčni ptáků nesn]i
KACe!.

l7' I(olerl lesnjch průseků budou provedeny r'ýsadb-v dřelin ochranné vegetační pásy' Pro
l 'ýsadb} budou PoužiI]/ geograficI() původni dře!in).

l8' V rnlxirnálnj tnoŽné nlíře budou zachori iny stávajíci lzrrrst|é dřel, iny. oclrranu dřerin
řcšit nejpozději v projektrL pťo stavebni povo1eni a 1o ná!rhc|n konkťélních opatřeni podIc
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nonny cSN 83 9061 Technologie vegetačních úpÍav v krajinč ochrana stfomů. polostů a
vegetačních ploch při stavebních pracich'

]9' Podminky stanovené tímto závaznýn stanoviskem budou zapracovány do dokumentacc
pro stavební poÝolení a ta bude přcdložena k vyjádřcni orgánu ochrany přirody, kteď
7ávazné stanovisko podle ust' { 4 odst' 2 zákona vyda].

20. Zásah do významných krajinnÝch prvkťt' kácení dřevin a dalši souvisejicí činnostiprovést
za výše uvedených podminck pouze v případě reaIizace stavby , 'Si lnice I/68 Třanovicc -
\ebory..na základě pravomocného stavebniho povolení'

2]. ln\'estol prokazatelnč seznámj Zhoto\'itele stavby s podminl(ami tohoto závazného
stanoviska a zajistí' aby Zhoto\'itel stavby umožnil orgánu ochrany přírody' kteď Závazné
stanovisko podlc ust' | '1 odst' 2 zákona vydal ' Vs|up na stavcniště za účelen průbéŽné
kontroly plnční uloŽených podminck a přlzývaljej na kontrolní dny.

Toto záva7né stano\' isko plati 5 let ' Ncpozbude vša]< platnosti '  jestl iŽe \'této lhůté bude
Započato s p.acemi d]e projek|o\'é dohJncntace na Základě platného srar'ebního polo]ení'

odůvodnčni:

Měs|ský úřad -l. ř incc, 
odbof Životního prostřcdi a zcmědělstvi (dále jen ,,Žlaz..1, obdrŽel dne

25. 6' 2008 prostřcdnictvim spo]ečnos|i INKOS oSTRAVA spol ' s r 'o' sc síd1cnr
Havličkovo nábíeŽí 22,70l 52 ostrav.l Žrdost ŘcJrtclstt isi lnlc a dclnic C R. se síc]lem Na
Pankráci 56' ]45 05 Praha 4, o závazné stanovisko k Zásalru clo významných krajinných prvků
dle $ 4 odst' 2 zákona a to konkrétně stavbou,.si|nice I/ó8 Třanovicc - Ncbory.. (dá]ejen
.'stavba.') '  Jel ikoŽ na 7ák]adě podané Žádosti ncbylo rnožné vyda| Závazné stanor' isko, r 'yzval
orgán ochrany přirody Žadatele, aby odstrani] nedostatkY podálr i. Dne 16' 3. 2009 by1y
nedostatky podání odstraněny' Nezbytnými podklady plo vyc1ilni zár'aznóho stanoviskajsou
projeklová dokumcntacc plo úZenní rozhodnutí stavby' biologické hodnoccni dlc ust' 67
Zákona č' l l4/l992 sb. a $ 18 vyhlášky č' 395/1992 sb. zpncoYané RNDr' Ji řím Vcsclým
7 říina 2008, zna]ost do|čeného ú7cmj a skutečnos|i známe z úřcdní činnosti '

Předmětem zásahu je stavba silnice I/68 v úseku Třanovice Nebory. Začátek stavby jc
si|uován do napojení na si]nici R 48' Dá]e trasa procházi scvcmě od obce Hnojník, mostnim
objektem přecházi řeku Stonavou a silnjci l1/'l7.l. N,íos|niln objektcm přcchází Ccm) m potok.
dál procháZí Zemědělskými pozenlky scr'crně od s|áYající 7ástavby v obci střiteŽ a
mimoúíovňově ki iži si lnici III/4763' I)á]c sc trasa dostává do údolí na ro7hráník'ú' Stř itcž a
Ropice, kde mostní estakádou přccházi žeJcznični t lať' mistni komunikaci a vodni tok
Ropičanka. V Ropici trasa prochází zenrědělskými pozemky a lesníln komplcxenr.

Významné krajinné pn'ky jsou dle $ 4 odst. 2 zákona chránčrry před poškozo\ánín a
ničením' Využir'ají sc pouze tak, aby neby1 narušenajcj ich obnova a nedoš]o k ohroŽeni nebo
oslabcníjc.j ich stabjl izační i irrkce' K zásahůrl. ktcrč by mohli vést k poškození nebo zničeni
významného kÍajinného pr\'ku nebo ohroŽeni či oslabenijcho stabil izační funkce' si musi ten
kdo. kdo takové zásahy zamýšlj ' opa|ř it Zá\azné stanovisko orgánu ochrany přirody.

Star'významného krajinného prvkrL' biotopů' ckosystému' druhové zastoupenl urganismů
Žijicích ve významných krajinných prvcích (předevšírn zvláště ch|álrěných)' ekologjcko-
stabi]izačni 1unkce a další se mohou měnit v prostoru i čase' Z tohoto dů\'odu orgán ochran!'
přírody požadLrje' aby investol. stanovi] odbomý dozor, který brrcle během lea]izace slavby
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slťdo\'at staveništč a zajiŠťovat real i7.ci vhodných opatření v zíjmu oohliny pi irody dle
podminek toho1o Závazného stano\' iska'

Z c]ůl'odr.r zachováni vhodných žj\'otnich podmjnek pro \'odní orí]anislrly a zajištění
stabiIizačni l irnkce vi 'znlurných kr.aj inných pn'kíi oťgán ochran}'přir 'od-v. pt'žadL|e' ab}
vlámci úp|aÝ byla l)t!ářena korÍa pi irodě b]ízká. sc s|ř idánim proudných a l iŠinných
ť)st'kťl, s možnosti úkrytů pro vodní orgenisn]y a bcz mjgťačnjch překážck Taktlvé dno
urnoŽňrtjc migraci vodních organismťl a za.j iŠ!.L|je zechování přirr lzených podnlinek pro Ži\ot
vodních orlanismů a zacho\'ání přirozel]ého c]]arakteÍu a Fřírodě bl i7kého v7hledu vodnich
tokú v souladu s š ] odst' 2 písm' i) zákona na rozi ií1 od hladkého dna káÍnen do betonu'
Za tím|o ťlčelenl by]a stano\cna pl]dmínla č' 7'

Realizací stavb}' dojde kc vzniku mieraČni bariéry' jel ikož r'odní toky plnj vk]ajině
\!znanlnoLÍ frrnkci nrigračnich koIir ltrru' je důlcžiIe. ab} b1'I1' rninimalizol 'an1. 7l is.hy do
vodnich toku, údolnioh nir 'a.jcj ich břchových porostů' Přemostění rodních tokú a jcj ich

|ř ip.adn6 ',o.o', nlrrst být real izol l inr' lakovým způsobeň. ab! Dcdochjzclo knadněmémlr
Z|aňováuí nebo úhyl1Ll Ži\očicht] nebo ničenijej ich biotopů' Lavicc pfo migracl posouŠr jc
proto nutné provést d1c Metodiky KiŽcni konlLlnikace a vodníc]] tokú s funkcí bioLoÍido|u.
Agenlu|a ochrxny přirody akrajinyclt. 1995.jakjc uved(-no vpodminec č' 1l
Reolizací Zásahu dojde k dočasnému l)nrušeni funkcí výZnamných krajinných pn'ků a to
zcjlnónl l tunkcť ckologtcko s|al]i l iZačni' Z Jcivodů nrinrm;LIiza(e ncgirt l\Jri.h rIi! i]
předpokládaných zásahu do VKP \'oclnj tokr-, jenž jsou bioto|cm Ú]noha druhů r'odnich
2ivočiclrů stirr lovi i orgán crclrranr přirodl 'pocInrínk} č. 5. b. E, I5. Z dúvodii ochran}. rcl lně
žijících ptáku podle $ 5a zákona. ale tak'". jinýclr rllurhů Žir.očichů, jc nutné kácení Clievin a
D(lstralréní yl ' leIlclr lrro.jést \ oi)dl]Lrí rer:etačniho kl ir]u, tj '  o(1 ]' l0' d|) ]1.3' (viz podmink3
č.  l 6 ) '
Z důvodť] stabi]izacr. no!ě V7nlklých okaju lesa je po|řeba zaloŽlt v místcch průseku
ochranné \'egétačni pás-v' UloŽcná opatiení přispčjí ke st.Lbi]jz]ci a ř.gcne|aci ekologicko
slabi l izačních l i lnkci r 'ýznarnného krajinnóho prvku les (viz podnrínka č' 17)'
V rámci s|avb!'budou v},stcvén),protihlui<o|'é slěl l},. Za ričcicÍn ZaiiŠ(ěnl bczpečnóho přclctu
pláků nird vodnjmi 1oky, jenŽ se v blízkosti \ 'odi]ích |oků ZclrŽují nebo sledujj l ini i  vodniclr
(okÚ' s(an\lVi lorgán ochran1 přiroij) podrrrínkr, č' l3.
\,bl izkosti trasy stavbv se naclráZj expanzivni druhy rostl in ir to předcvŠim křid]atkn a
']ť!Jka!kr.. l)!o rosl] inJr s\ý]n c\panzi!njm rristcnl v}rlačLrjí ] '.ů!odr.]i společcnsl\a a l i ln
sniŽuji a ohroŽLrji ekologicko- stabi]izaórij tirnkci význarnných krajinných prvkťr' Je veLrni
pnvděpodobné. Že stavebnjmi t: innoslnri mirŽe rloi it k lozŠiřcní tčchto ncpůvodních a
inr'azníclt druhú rosl l in. Z tohoto dúvo(lu byla uloŽenir podíninka č' 10.
orgán ochrany přírod.v dálc u]oŽi1 r podnlínkáclr č. lt. 9. l2, 14 zmíniujici opatřcni
negati\nich vl ir.ú na biotu a ckcl logickcr stitbi l izJ.ní furrkci význirnrrlých ka.j inných prvkir '
l.)-|o |l)dminkv Zároveli napornohou k obno\'ě stabilizačlrí funkce význanných krajinných
prlků'

]i i l . j iž b)Io u\edcno \ýše. sta\ \jZ]]:lml]ých \rujinnjch prlktr. bir '!opů. !-kos)sténů. druhové
Zastoupeni organisInů Žijícich ve !ýznan1ných kÍajinných prvcích (picdeýšjm Zvlíš|ě
c]rÍáněI]ých)' ekoloťjcko. stabi]izlčnj f lr lrkce a dalšj sc mohou měnit 1 I]ÍostorLl ičase' Jcl iLoŽ
jsou hlavním přednlě|em posuzováni při v}dává i závazného stano\iska. může při . jej ich
7]něnč dojjt ke Znčně podkladů |ozhodnuti n tcd) i výsje<lků řizeni ' Prot(r spLcrnr orgán
omeZil dobu platnosti tohL|to 7ávuznóho stanoviska'
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Orgán ochrlny přírod}' V závazném stanoviskLr zohlcdni] \ýsledek p(rsouzení st3\by podle
zákona č' 100/200] sb' '  o postlzování vl ivťr na životni plostiedí a o Změně úékteďch
souvisejícich Zákonů (zákon o posuzováni vlivťt na životni prostřcdi), ve arění pozdějšich
přcdpisů (díLe jen,,Zákon loo/200l Sb'.). z<1ménl pek slal . l! i\|(o MzP lb55'1,/ENV''oE Ze
dnc 29' 2' 2008 (clále jen,,stanorisko.'] podle š l0 zákona l00/200] Sb.'. Podnlínky jenŽ

orgán ochrcny přírody V závaznénl stanovisku stanovil' v1'cházi zcjmL.]na z \'ýše uvedeného
, t Jnn\  r5 l , r  J  d i l e  , ,  b i o lu : ' i c " c l r o  haJ r ,o .en  .

orgán ochr:rny přj lod} posoudil spolehiír'ě cclou Včc zh]ediska rs . l odst. ] Zikone, tJ'
z h1ediska poškození či zničcní VKP, ohrožcni nebo os]abeni eko]ogicko stl]bi l izační
funkce, zj ist i l  skutcčný stav věci. posoudil podklady žádosti, in|ormacc a sol lvis]osti '
praktické Z .llosti a dostupné odbonlé po7natk\ \'ob]asti ochrany přírody a krajin!,- ořgán
ochrany přírody dospěl k zÁvěru. Ž. záscheÍn do význa;rných krirjinr'ých pÍ\kú dojJc k
dočasnému os]abení stiibilizačni funkce význarrrných krajjnných prvki.l A to Zejmé]l.l béhenl
výstavby, při dodrŽení výše uvedcných podminek však ncdojdc k poškození Debo Zničení
rýznamnýclr krajínných pr\ků nebo ohroŽení ekL)logicko stabil izačnÍ f.unkce a lze ludiŽ se
zásnhcm souhlasit. Tato t\ťzení mají o|(rťu v pcrclkl lcleclr zl ir.Lznóho stal lo\, iska.

l)oučcní:

odvoláni snléřující proti obsah!l Zá\,azného stxnoviska lz. podat v r'irrnci odr'olilní proti
rozhodnu1j správnihtJ orgl inu přisIušnihcl k r '} dl lni úzernního čj s!a\ etrniho po! o]e]l i '  proto Žť
závazné stanoviskoje Úkon učiněný správnin orgánem na zl iklaclč zákona o oc]tar]ě přirody a
krajiny, ktcď neni sa]losta|ným rozhodnutim \,e spřá!nim řiZeni a jchoŽ obsah je za\ czn} pro
lýrokovou člist rozbodnL|ti správního L]rgánu (ust. 

"s 
1'19 odst, l spr/tvního řádu)'

NezákclIrné závazné stenrlvisl<o lZť zruši! nťbo l lněnit \.PřczkumnéIn iíZeni, kť l itcrému jc

l)řís]uŠný správní úřad N'íoravskoslezského krajc' odbor Životni lro prosrřcdj a zemědělstvi (us!'

s t.19 odst' 5 správního řádu).

i l  J ,
L' j- lf,,--.r L't l- '

Mgr. Janlt Ciarvlasor li
vedouciodboru

ObdrŽi:

. i{editclstvi sj]nic a dá]nic ČR, 1'.a Pankáci 546/56, ]45 05 Plaha 4 Zastoupené INKOS
oSTRAVA spol- s r'o'. Havličkovo nábřeží22,70l 5] ostrava

Na včdonli dle s l0 zákot]a:
- Zo.]SoP o]zJ. Závada 198' 735 72 Pr1rovic.j u Karviné

Třanovické ekologické sdruŽení o.s.' Třanovice 198,739 53 rIno.Jnik
Český rybářský sr'az , Výbot. itzernniho sr'azu pro SeVťrni Mora!Lr a Slezsko. Jahnová
1.1.70q 00 Ostrava

. obi.anské sdruŽeni ochrano vc'd, Ilviezdos]avova 6.7]ó 00 osllava
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