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ÚVOD 

 

Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění (rozsah dle přílohy 3 zákona) – dále jen Oznámení EIA – je 
zpracováno pro záměr nazvaný I/46 Olomouc-východní tangenta. 

 

Oznamovatelem záměru (investorem) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc. 
Zpracovatelem posuzovaného technického řešení je firma Dopravoprojekt Brno. 
Zpracovatelem Oznámení EIA je Ateliér ekologie firmy HBH Projekt. 

 

Technické řešení posuzovaného záměru je projekčně zpracováno v rámci studie I/46 Olomouc 
- východní tangenta (Záměr projektu), zpracovanou firmou Dopravoprojekt Brno v prosinci 
2014. Součástí této studie je i Ekonomické posouzení metodou HDM-4. 

 

Posuzovaný záměr je navržen jako silnice I. třídy, čemuž by podle Přílohy 1, zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, odpovídalo zařazení 
do Kategorie II, sloupec B, bod 9.1 – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a 
místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I). Na základě konzultace 
s MŽP a níže uvedeným skutečnostem je však záměr zařazen do Kategorie I, sloupec A, bod 
9.3 – Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic (po nabytí účinnosti 
změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 31. 12. 2015, bude dikce bodu 
9.3 změněna na: Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a pozemních komunikací, které 
mohou být označeny jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu). 

 

Posuzovaný záměr představuje novostavbu čtyřpruhové, směrově dělené komunikace o délce 
7,350 km, vedenou volnou krajinou při východním okraji města Olomouce. Návrhová 
kategorie komunikace je dle ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic) S 20,75/80. 
V průběhu prací na Oznámení EIA sdělil investor zpracovateli, že bylo rozhodnuto o změně 
kategorie komunikace na R 21,5/100. Z hlediska vlivů na životní prostředí se charakter 
posuzované komunikace po této úpravě změní minimálně, zásadní je však zvýšení maximální 
povolené rychlosti z 90 km/h na 130 km/h, což bylo zohledněno při zpracování hlukového a 
emisně-imisního posouzení. 

Součástí záměru jsou tři mimoúrovňové křižovatky (MÚK), přeložky silnic nižších tříd 
v celkové délce 4 km a přeložky účelových komunikací a polních cest v délce 2 km. 

 

Posuzovaný záměr řeší současnou nevyhovující dopravní situaci, kdy doprava v severojižním 
směru využívá komunikací v intravilánu města Olomouce. 

 

V rámci tohoto Oznámení EIA je posouzena jedna aktivní varianta, tedy stav s výstavbou 
předloženého záměru. V relevantních oblastech (vliv na hlukovou situaci, ovzduší a 
obyvatelstvo) jsou její vlivy porovnány se stávajícím stavem. 
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A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

2. IČ:   659 93 390 

3. Sídlo (bydliště): Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 

Ing. Hana Urbánková tel.: + 420 585 759 338 hana.urbankova@rsd.cz 

ŘSD ČR, Správa Olomouc 

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc 

B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1  NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 

I/46 Olomouc-východní tangenta 

Kategorie I, sloupec A, bod 9.3 – Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních 
silnic. 
Pozn.: po nabytí účinnosti změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dne 31. 12. 2015, bude 
dikce bodu 9.3 změněna na: Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a pozemních komunikací, které mohou 
být označeny jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu). 

B.I.2  KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

– přeložka silnice I/46 km 0,000 – 7,350 (SO 101)   7 350 m 
– km 0,000 – 0,650 v kategorii S 24,5/80 s oboustrannými kolektorovými komunikacemi 
– km 0,650 7,350 v kategorii S 20,75/80 (bude změněno na R 21,5/100) 

– přeložky silnic I. třídy (SO 105 a SO 124)       892 m 
– přeložka silnice II. třídy (SO 121)        723 m 
– přeložka silnice III. třídy (SO 123)     2 450 m 
– přeložky účelových komunikací a polních cest (SO 131, 151-153) 2 014 m 
– komunikace pro pěší a cyklisty (SO 154)       185 m 
 
 3 mimoúrovňové křižovatky (MÚK Keplerova (SO 102), MÚK Lipenská (SO 103) a 

MÚK Severní spoj (SO 104)) 
 8 mostních objektů na silnici I/46 
 6 mostních objektů na překládaných komunikacích 

B.I.3  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ) 

kraj:    Olomoucký kraj 

obec (katastrální území): Bystrovany (Bystrovany) 
  Olomouc (Chválkovice, Hodolany Holice u Olomouce, Týneček) 
  Tovéř (Tovéř) 

Umístění záměru je patné z Grafické přílohy 1. 
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B.I.4  CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

Charakter záměru 

Jedná se o novostavbu čtyřpruhové, směrově dělené komunikace o délce 7,350 km, se třemi 
mimoúrovňovými křižovatkami, doplněnou o přeložky silnic nižších tříd, z nichž 
nejvýznamnější je přeložka silnice III/4432 (Severní spoj) měnící distribuci dopravy v přilehlé 
severní části města, Chválkovicích. 

Navržená silnice odvede podstatnou část dopravy severojižního směru, která v současné době 
využívá ulic Přerovská, Rolsberská (silnice I/55), Hodolanská, Divišova, Pavlovická, 
Chválkovická, Šternberská (stávající silnice I/46). 

Možnost kumulace s jinými záměry 

Z pohledu možných kumulací s plánovanými záměry lze konstatovat, po prověření Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje a Územního plánu města Olomouce, že v širším okolí 
hodnocené stavby nejsou v současnosti plánovány žádné další záměry, s jejichž 
potencionálními projevy by mohlo docházet ke kumulaci negativních vlivů na životní 
prostředí. V územním plánu jsou kolem východní tangenty vymezeny plochy pro rozvoj 
průmyslu, jejichž dopravní obsluhu východní tangenta vyřeší. 

Realizace posuzovaného záměru není podmíněna, ani nevynucuje realizaci jiných záměrů, 
které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. 

Navazujícím záměrem je Přeložka silnice I/46 v úseku Týneček – Šternberk, která propojuje 
východní tangentu s obchvatem Šternberka. Její realizace se předpokládá v předstihu, nebo 
současně s východní tangentou. 

 

B.I.5  ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU 

ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, RESPEKTIVE ODMÍTNUTÍ 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Stávající silnice I/55 a I/46 procházející východní částí města Olomouce po ulicích Přerovské, 
Rolsberské, Hodolanské, Chválkovické a Šternberské, převádí tranzitní dopravu ze silnice 
R35 severním směrem na Šternberk. Kromě této funkce slouží i místní dopravě ve východní 
části města pro přímou obsluhu území. Současný stav je nevyhovující, což se z dopravního 
hlediska projevuje nízkou plynulostí silniční dopravy a zhoršením bezpečnosti silničního 
provozu. 

Propojení komunikací nadregionálního významu vedených městskou zástavbou je zcela 
nevhodné a nevyhovující. Východní tangenta propojí rychlostní silnici R35, silnici I/55 
(rychlostní silnici R55) a silnici I/46 s napojením na Opavu (I/11, I/56) a dále na Polsko. 

Koridor pro přeložku silnice I/46 je zařazen jako veřejně prospěšná stavba v Zásadách 
územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaných 22. 2. 2008 a aktualizovaných Aktualizací 
č. 1 ze dne 22. 4. 2011. 

Trasa východní tangenty je také v souladu s Územním plánem Olomouce (schválený v září 
2014), Územní plán obce Bystrovany (schválený v červnu 2000) a Územním plánem 
sídelního útvaru Tovéř (schválený v říjnu 1998), viz kapitola H. Příloha. 

Ve všech uvedených územních plánech je tato stavba vedena jako veřejně prospěšná stavba 
dopravní infrastruktury. V současné době probíhá pořizování nového územního plánu 
v obcích Bystrovany a Tovéř. Návrhy všech územních plánů s předmětnou stavbou počítají ve 
stejném rozsahu. 
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Východní tangenta je součástí přeložky silnice I/46 mezi Olomoucí a Šternberkem, která je 
připravována s cílem vymístění tranzitní dopravy z intravilánu Olomouce, Šternberka a Dolan 
(část Dolánky) a zlepšení kapacitních a bezpečnostních parametrů stávající přetížené silnice 
I/46 mezi Olomoucí a Šternberkem. 

Pro úsek Týneček – Šternberk bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP v roce 2011. Pro úsek 
Šternberk – obchvat bylo v roce 2011 vydáno územní rozhodnutí (proces EIA byl ukončen 
v roce 2004 vydáním Závěru zjišťovacího řízení). 

Obrázek B.1: Přeložka silnice I/46 mezi Olomoucí a Šternberkem. 
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Zvažované varianty 

Do roku 2005 byly podány dvě Oznámení EIA posuzující přeložku silnice I/46 vedenou 
východním obchvatem města Olomouce. První v roce 2003, s názvem Silnice I/46 Olomouc - 
východní tangenta, 1. část R35 - ul. Lipenská (kód záměru v Informačním systému EIA: 
OLK063), řešící první část přeložky, mezi MÚK Holice a MÚK Lipenská, druhé v roce 2005, 
s názvem Silnice I/46 Olomouc - východní tangenta (kód záměru v Informačním systému 
EIA: OLK146), řešící druhou část, od MÚK Lipenská po napojení na stávající silnici I/46 
u Týnečku. Trasa východní tangenty byla vedena v těsné blízkosti zástavby a vyvolala 
nesouhlas občanů. Proces posuzování vlivů na životní prostředí i projekční příprava takto 
trasovaného záměru byly ukončeny. 

V roce 2006 zpracovala firma HBH Projekt pro Statutární město Olomouc technickou studii 
Variantní vedení „východní tangenty“ v Olomouci. V této studii byla navržena současná stopa 
pro vedení východní tangenty, oddálená od obytné a zahrádkářské zástavby. Na základě 
expertního posouzení zpracovaného firmou Dopravoprojekt Ostrava v roce 2010 bylo 
navrženo, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení změnit tvar MÚK Lipenská na 
čtyřlístkový. Tyto změny byly zapracovány. V rámci posuzovaného záměru projektu I/46 
Olomouc-východní tangenta, zpracovaného firmou Dopravoprojekt Brno v roce 2014 již 
technické řešení nebylo změněno. 

Obrázek B.2: Přehled zvažovaných variant. 
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B.I.6  STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Začátek posuzovaného úseku, km 0,000 je umístěn při stávající MÚK Holice (křížení silnic I/55 
(výhledově R55), R35 a navržené I/46). Úsek mezi MÚK Holice a MÚK Keplerova je navržen 
vzhledem k návaznosti na již realizovaný zárodek silnice v kategorii S 24,5/80 s oboustrannými 
kolektorovými komunikacemi. Za MÚK Keplerova až po konec posuzovaného úseku je návrhová 
kategorie S 20,75/80 (bude změněna na R 21,5/100). Celá trasa je vzhledem k charakteru terénu a 
množství křížení vedena nad terénem, na násypech výšky 1,6-10 m. Nejvyšší násypy jsou 
v místech křížení vlečky u ul. Hamerské, ul. Lipenské, řeky Bystřice, Severního spoje a tratě ČD 
č. 310 (Olomouc – Bruntál – Krnov). 

MÚK Keplerova napojuje prostřednictvím prodloužené silnice II/570 (ul. Keplerova, délka 
úpravy: 723 m) stávající silnici I/55 (ul. Přerovská a Týnecká), jižní část města a průmyslové zóny 
v Holici. 

V km 2,046 je umístěn trojpolový most přes místní komunikaci a železniční vlečku, s délkou 
přemostění 61 m a v km 2,470 čtyřpolový most přes ul. Hamerskou a Hamerský náhon, s délkou 
přemostění 62 m. V km 3,007 je umístěna MÚK Lipenská. 

MÚK Lipenská je křižovatka čtyřlístkového tvaru se silnicí I/35. Silnice I/35 bude v délce cca 
430 m upravena (rozšířena). 

V km 3,580 přechází trasa na trojpolovém mostě s délkou přemostění 53 m přes řeku Bystřici. 
V km 3,958 podchází trasa pod mostem na účelové komunikaci. V km 4,578 je umístěn 
jednopolový most přes železniční trať ČD č. 310 (Olomouc – Bruntál – Krnov) s délkou 
přemostění 11 m. V km 4,866 je umístěna MÚK Severní spoj. 

MÚK Severní spoj propojuje novou silnici I/46 s přeloženou silnicí II/4432 (Severní spoj). 
Přeložka silice II/4432 (Severní spoj) v délce 2450 m nahradí stávající silnici II/4432 vedenou 
centrem Chválkovic (ul. Selské náměstí a Švabinského) a na stávající silnici I/46 (ul. Pavlovická a 
Chválkovická) se napojí prostřednictvím ul. U panelárny, Na Zákopě a Roháče z Dubé. Stávající 
silnice II/4432 bude za Chválkovicemi, v místě křížení s novou silnicí I/46 (km 6,090) přerušena a 
nahrazena lávkou pro cyklisty a pěší. V km 5,582 je umístěn most přes Adamovku o světlosti 8 m. 
V km 6,735 je umístěn most přes polní cestu, s délkou přemostění 22 m. V km 7,350, před 
křížením se stávající silnicí I/46 je posuzovaná stavba ukončena. Je zde navržen zárodek pro 
pokračování silnice I/46 severním směrem (úsek Týneček – Šternberk) a provizorní připojení na 
stávající I/46. 

B.I.7  PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO 

DOKONČENÍ 

zahájení stavebních prací: 2019 
ukončení výstavby:  2022 

Uvedené termíny jsou orientační a nejdříve možné, mohou se změnit v závislosti na zajištění finančních 
prostředků na výstavbu, i s ohledem na délku navazujících řízení. 

B.I.8  VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

– Olomoucký kraj 

– Statutární město Olomouc, obec Bystrovany, obec Tovéř 

B.I.9  VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A ODST. 3 A SPRÁVNÍCH 

ORGÁNŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 

Územní rozhodnutí 

Magistrát města Olomouce 

Odbor stavební 
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B.II.  ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1  ZÁBOR PŮDY 

Vzhledem k tomu, že součástí posuzovaného Záměru projektu není záborový elaborát, byl pro 
potřeby tohoto Oznámení EIA stanoven zábor na základě obvodu stavby a dat RÚIAN. Takto 
stanovený zábor nezohledňuje dočasný zábor a bude v dalších fázích projektové přípravy 
zpřesněn. 

Celkový trvalý zábor byl stanoven ve výši 57,2 ha, viz následujících Tabulkách. 

Tabulka B.1: Rozsah záboru dle katastrálních území a druhu pozemku (m2) 
obec Bystrovany Olomouc Tovéř 

katastrální území Bystrovany Hodolany 
Holice u 

Olomouce 
Chválkovice Týneček Tovéř 

celkem 

orná půda 40 915,6 21 157,4 157 325,2 244 481,2  3 498,6 467 378,1
ovocný sad  1,6   1,6
trvalý travní porost 5 855,1 127,8 495,6   6 478,5
vodní plocha 453,3 742,0 405,0 189,9 4,0 1 794,1
zastavěná plocha a nádvoří  2 823,8   2 823,8
ostatní plocha 2 090,8 3 918,4 60 630,7 2 3415,3 2 443,4  92 498,6
lesní pozemek 704,3   704,3

celkem 50 019,1 25 204,6 22 2017,3 26 8303,1 2 633,3 3 503,07 571 678,9
 

Tabulka B.2: Rozsah záboru dle Tříd ochrany zemědělského půdního fondu (m2) 
obec Bystrovany Olomouc Tovéř 

třída ochrany ZPF Bystrovany Hodolany 
Holice u 

Olomouce 
Chválkovice Týneček Tovéř 

celkem 

I. třída 25 099,5 17 563,7 103 415,1 2 633,3 3 502,7 152 214,1
II. třída  15 860,8  15 860,8
III. třída 4 092,0 7 639,9 120 637,1 64 985,6  197 354,6
IV. třída 19 543,1 77 592,4  97 135,5
V. třída  23 787,8 84 041,7  107 829,5
ostatní 1 284,5  1 284,5
celkem 50 019,1 25 203,6 222 017,3 268 303,1 2 633,3 3 502,7 571 678,9

 

B.II.2  ODBĚR A SPOTŘEBA VODY 

Navrhovaná dopravní stavba nevyžaduje v období výstavby ani provozu významnější odběry 
vody. Předpokládaný objem potřebné vody není v projektové dokumentaci stanoven, ale 
s přihlédnutím k situaci na obdobných stavbách lze odvodit, že nebude kapacitně významný. 

V období výstavby bude voda využívána pro stavební technologie a pro sociální část zařízení 
staveniště. Technologická voda pro výrobu betonových směsí nebo pro výstavbu zemních 
konstrukcí nebude pro dotčenou oblast kapacitně významná. Pitná voda pro sociální část 
zařízení staveniště bude odebírána z veřejných vodovodů v množství, které je z kapacitního 
hlediska nevýznamné. 

V období provozu stavba nevyžaduje odběr vody. 
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B.II.3  OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 
V období výstavby bude elektrická energie přiváděna do hlavního stavebního dvora a do 
zařízení staveniště jednotlivých objektů. K odběru budou zřizovány přípojky vzdušného 
vedení NN závěsnými kabely z transformátorů, postavených v místech odběru elektrické 
energie a napojených na stávající distribuční síť VN. Předpokládaný příkon pro zařízení 
staveniště mostních objektů je do 50 kW, v případě hlavního stavebního dvora se uvažuje 
s příkonem do 200 kW. Skutečná spotřeba elektrické energie bude stanovena po výběru 
dodavatele stavby na základě použitých mechanizmů a technologií. 

Spotřeba elektrické energie v  období provozu není v posuzované projektové dokumentaci 
řešena. Lze však předpokládat její využití pro technologické části záměru a případné osvětlení 
některých úseků. 

PLYN 
Využití zemního plynu při výstavbě se nepředpokládá. Provoz posuzovaného záměru 
nevyžaduje odběry zemního plynu. 

DALŠÍ DRUHY SUROVIN 
Vzhledem k tomu, že prakticky všechny silniční objekty posuzovaného záměru jsou vedeny 
na násypech, dojde během výstavby k značnému přesunu násypového materiálu do prostoru 
staveniště. V ekonomickém posouzení metodou HDM-4, které je přílohou posuzovaného 
Záměru projektu je předpokládaný objem materiálu do násypů kvantifikován následovně: 

Tabulka B.3: Předpokládaný objem materiálu do násypů (m2) 
stavební 
objekt úsek předpokládaný 

objem (m3) 
SO 101 Silnice I/46 (km 0,000-0,654) 30 350 
SO 101 Silnice I/46 (kolektory) 99 495 
SO 101 Silnice I/46 (km 0,654-7,350) 683 300 
SO 103 MÚK Lipenská 87 875 
SO 105 Připojení silnice I/46 na konec úseku 21 050 
SO 121 Přeložka silnice II/570 (ul. Keplerova) 28 120 
SO 123 Přeložka silnice III/4432 (Severní spoj), km 0,700-1,480 27 092 
SO 123 Přeložka silnice III/4432 (Severní spoj), km 1,480-3,150 36 550 
SO 124 Rozšíření silnice I/35 34 000 
SO 131 Přeložka účelové komunikace 6 417 
SO 151 Přeložka polní cesty 4 000 
SO 152 Přeložka polní cesty 4 000 
SO 153 Přeložka polní cesty 4 000 
SO 154 Přeložka pro cyklisty a pěší 4 807 

 celkem 1 071 056 

 

Během provozu bude spotřebováván především posypový materiál zimní údržby, tj. chlorid 
sodný v množství cca 1 kg na metr čtvereční vozovky (celkový rozsah zpevněných ploch viz 
následující Tabulka). Dále to budou pohonné hmoty a oleje pro mechanizmy údržby silnice. 
Jejich množství však bude nevýznamné, zahrnuté do systému správy a údržby silnic. 
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Tabulka B.4: Předpokládaný rozsah zpevněných ploch (m2) 

stavební objekt úsek délka 
úseku (m) 

šířka 
zpevnění (m) 

zpevněná plocha 
(m2)  

SO 101 silnice I/46 (km 0,000-0,650) 654 20,5 13 407 
SO 101 kolektor vlevo 1 115 8 8 920 
SO 101 kolektor vpravo 1 115 8 8 920 
SO 101 silnice I/46 (km 0,650-7,350) 6 696 18,5 12 3876 

silnice I/46 
celkem: 

155 123 

SO 102 MÚK Keplerova 420 7 2 940 
SO 102 MÚK Keplerova 430 8 3 440 
SO 103 MÚK Lipenská 1 265 7 8 855 
SO 103 MÚK Lipenská 350 7 2 450 
SO 103 MÚK Lipenská 800 8 6 400 
SO 104 MÚK Severní  spoj 310 7 2 170 
SO 104 MÚK Severní  spoj 460 8 3 680 

MÚK celkem: 

29 935 

SO 105 provizorní připojení na I/46 462 8 3 696 
SO 121 silnice II/570 723 10 7 230 
SO 123 silnice III/4432 2 450 8 19 600 
SO 124 rozšíření silnice I/35 430 4 1 720 

ostatní přeložky 
celkem: 

32 246 

celkem 217 304 

 

B.II.4  NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

VÝSTAVBA 
Organizace postupu výstavby, stejně jako časový harmonogram výstavby nebyl dosud řešen a 
bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy 

Na základě dostupných podkladů lze předpokládat, že realizace posuzovaného záměru bude 
vzhledem k umístění v extravilánu probíhat za provozu, pouze s dočasnými omezeními 
v místě připojení na stávající silniční síť. 

Stávající silniční síť bude využita pro dopravu materiálu na staveniště. Staveništní doprava 
bude využívat dočasné trasy v ploše záboru.  

Před zahájením výstavby vlastních silničních a mostních objektů budou provedeny přeložky 
stávajících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, slabo a silnoproudé sítě elektrického 
vedení). Přeložky inženýrských sítí budou upřesněny v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

INTENZITY DOPRAVY 
Intenzity dopravy a jejich změny v souvislosti s realizací posuzovaného záměru byly 
zpracovány ve studii I/46 Olomouc-východní tangenta – Dopravní model pro potřeby HDM4, 
zpracované firmou SUDOP Praha v roce 2014. Zatížení silniční sítě bylo odvozeno 
z dopravního modelu, kalibrovaného dle sčítání dopravy z roku 2010. Pro výhled do 
následujícího období byly použity koeficienty růstu dopravy ŘSD. 

Pro potřeby tohoto Oznámení EIA a následného výpočtu emisně-imisního a hlukového 
zatížení území byly požity hodnoty prognózované pro rok 2032, se zohledněním vlivu dalších 
silničních staveb, jejichž realizace se v uvedeném období předpokládá (R35 Mohelnice – 
Opatovice, R35 Křelov – Slavonín, R55 Olomuc – Přerov, D1 Říkovice – Lipník nad 
Bečvou). 

Ze závěru studie vyplývá, že se na nostavbu posuzovaného záměru přesune značná část 
dopravní zátěže z intravilánu Olomouce, především ze silnic I/46 a I/55, dále z ulic 
Jeremenkova a paralelní spojky Pavelkova – Na Zákopě. Stavba rovněž způsobí přesun 
z průtahu městem Brněnská – Velkomoravská – Hodolanská – Chválkovická na trasu R35 a 
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východní tangentu. Mimo město Olomouc na sebe naváže dopravu ze silnice III/4436, která 
v současnosti slouží pro cesty severním směrem. Dále by mělo dojít i k pozitivnímu ovlivnění 
silnic II/446 a III/4468 (Chomoutov – Březce – Štarnov) která je využívána především 
osobními vozidly jedoucími v severojižním směru. 

Prognóza intenzit dopravy je uvedena v následující Tabulce. 

Obrázek B.3: Silniční úseky zahrnuté v dopravní prognóze 
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Tabulka B.5: Prognóza intenzit dopravy pro rok 2032 (voz./24 hod.) 
bez výstavby s výstavbou 

číslo úseku silnice ulice osobní nákladní celkem osobní nákladní celkem rozdíl 

1  15 898 2 814 18 712 19 980 3 133 23 113 4 401
2  19 980 3 133 23 113 23 113
3  13 518 2 314 15 832 15 832
4  18 387 2 642 21 029 21 029
5  12 027 2 042 14 069 14 069
6  11 205 2 340 13 545 13 545

13  12 711 2 556 15 267 2 977 241 3 218 -12 049
14  12 968 2 447 15 415 3 732 148 3 880 -11 535
15  11 534 2 331 13 865 4 189 345 4 534 -9 331
16 Šternberská 11 534 2 331 13 865 5 795 808 6 603 -7 262
17 Chválkovická 14 812 2 605 17 417 6 611 918 7 529 -9 888
18 Chválkovická 18 046 3 240 21 286 7 784 1 193 8 977 -12 309
19 Pavlovická 18 917 3 256 22 173 8 734 1 212 9 946 -12 227
20 Pavlovická 20 552 3 504 24 056 14 977 2 093 17 070 -6 986
21 Pavlovická/Divišova 17 804 2 992 20 796 8 851 993 9 844 -10 952
22 Divišova/Hodolanská 18 182 3 123 21 305 9 269 1 124 10 393 -10 912
23 

I/46 

Hodolanská 18 490 3 182 21 672 9 683 1 184 10 867 -10 805
24 Rolsberská 17 325 3 346 20 671 11 993 1 836 13 829 -6 842
25 Přerovská 16 754 3 222 19 976 11 374 1 618 12 992 -6 984
26 

I/55 
Přerovská 19 221 2 838 22 059 10 405 949 11 354 -10 705

27 II/570 Keplerova 8 678 1 406 10 084 10 084
28 I/55  15 898 2 814 18 712   -18 712
29 Hamerská 6 005 1 660 7 665 3 979 1 657 5 636 -2 029
30 Hamerská 5 407 1 219 6 626 3 866 1 340 5 206 -1 420
31  7 331 1 009 8 340 3 036 597 3 633 -4 707
32  7 461 1 017 8 478 3 167 605 3 772 -4 706
33  5 708 761 6 469 1 366 338 1 704 -4 765
34 U cihelny 5 180 652 5 832 839 226 1 065 -4 767
35 Pplk. Sochora 6 096 630 6 726 1 812 211 2 023 -4 703
36 Toveřská 5 272 563 5 835 2 459 239 2 698 -3 137
37 

III/4436 

Toveřská 3 570 382 3 952 822 170 992 -2 960
38 III/44310  2 292 407 2 699 996 278 1 274 -1 425
39 III/4436  1 359 88 1 447 309 48 357 -1 090
40  1 610 253 1 863 1 851 247 2 098 235
41 III/44311  993 192 1 185 1 788 209 1 997 812
46 Kopecká 2 387 382 2 769 3 537 428 3 965 1 196
47 Švabinského 2 387 382 2 769   -2 769
48 Selské náměstí 2 770 606 3 376 641 264 905 -2 471
49 Selské náměstí 3 634 691 4 325 1 623 357 1 980 -2 345
50 Severní spoj 3 537 428 3 965 3 965
51 Severní spoj 4 941 735 5 676 5 676
52 MÚK Severní spoj 3 084 472 3 556 3 556
53 MÚK Severní spoj 3 458 513 3 971 3 971
54 Severní spoj 6 945 1 128 8 073 8 073
55 U panelárny 3 484 682 4 166 8 437 1 159 9 596 5 430
56 

III/4432 

Na zákopě, Roháče z Dubé 2 934 950 3 884 7 801 1 326 9 127 5 243
57 U panelárny 3 484 682 4 166 2 008 749 2 757 -1 409
58 U panelárny 2 546 738 3 284 945 552 1 497 -1 787
59 Libušina 2 908 896 3 804 1 303 693 1 996 -1 808
60 Pavelkova 5 094 1 167 6 261 3 508 950 4 458 -1 803
61 Pavelkova 7 074 1 979 9 053 5 562 1 818 7 380 -1 673
62 

 

Pavelkova 8 466 1 979 10 445 6 954 1 818 8 772 -1 673
65  15 521 3 096 18 617 15 778 3 339 19 117 500
66 Lipenská 14 609 2 725 17 334 18 330 3 174 21 504 4 170
67 Lipenská 14 609 2 725 17 334 13 554 3 260 16 814 -520
68 Lipenská 19 521 3 763 23 284 19 045 3 607 22 652 -632
69 

I/35 

Tovární 35 501 5 308 40 809 31 594 4 681 36 275 -4 534
84  24 219 5 907 30 126 27 330 6 461 33 791 3 665
85 R35  19 300 3 946 23 246 19 044 3 701 22 745 -501
86 II/570 Keplerova 7 517 1 549 9 066 8 036 1 649 9 685 619

červeně – nové silniční úseky 
zeleně – pokles intenzity dopravy 
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B.III.  ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1  EMISE DO OVZDUŠÍ 

V období výstavby bude vlastní staveniště působit jako plošný zdroj znečištění přízemní 
vrstvy atmosféry (prach, výfukové plyny stavebních mechanismů) a dále dopravní trasy 
stavebního materiálu a zejména materiálu do násypů budou zatíženy zvýšeným pohybem 
nákladních vozidel. Za rozhodující zdroj emisí do ovzduší lze v tomto období tedy považovat 
zemní práce a dopravu stavebního materiálu. 

Postup výstavby a stanovení dopravních tras materiálu budou stanoveny až v dalších stupních 
projekční přípravy a proto je v této fázi jakýkoliv pokus o kvantifikaci emisí prakticky 
nemožný, zatížen velkým počtem neznámých faktorů (okamžité klimatické podmínky, počet 
nasazených mechanismů). Lze se domnívat, že přísun emisí ze stavební činnosti bude 
kvantitativně nevýznamný, kromě prašnosti, jejímuž vzniku bude nebytné předcházet 
cílenými technologickými opatřeními (kropení, čištění vozovek). 

V období provozu bude dominantním zdrojem emisí provoz projíždějících motorových 
vozidel a také vlastní povrch komunikace, jako zdroj druhotné prašnosti. V malé míře se 
připojí aerosoly různého složení, jejichž zdrojem budou chemické látky používané 
k udržování sjízdnosti komunikace, a látky související bezprostředně s automobilovým 
provozem (otěr pneumatik aj.). 

Pro odvození množství emisí hlavních znečišťujících látek z dopravy do ovzduší, za které 
jsou považovány oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), suspendované 
částice (PM10 a PM2,5) benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12) byl použitý program 
MEFA 13 (verze 1.0.6). 

Při výpočtu bylo použito přednastavené schéma dynamické skladby vozového parku kategorie 
„ostatní silnice“ a „dálnice“ (komunikace s omezeným přístupem), dle charakteru 
komunikace, pro rok 2015. Intenzity dopravy vychází z prognózy k roku 2032, viz kapitola 
B.II.4. Z hlediska principu předběžné opatrnosti tak byla pro výpočet emisí a následný 
výpočet imisního zatížení použita kombinace dvou více zatěžujících vstupních parametrů, 
tedy vyšší intenzity dopravy a dynamické skladby vozového parku odpovídající současnosti, 
bez přihlédnutí k obnově vozového parku do roku 2030. Jízdní rychlost byla zadávána na 
stávajících silničních úsecích podle skutečnosti a na navrhovaných silničních úsecích podle 
projektované kategorie (na posuzované silnici I/46 byla zadána jízdní rychlost 130 km/h, 
v souladu se změnou kategorie na R 21,5/100, viz Úvod). 

Výsledky výpočtu emisních příspěvků na vybraných silničních úsecích jsou uvedeny 
v následujících Tabulkách. 

Z výsledků vyplývá, že celkové množství znečišťujících látek se výstavbou posuzovaného 
záměru prakticky nezmění, dojde však k významné změně distribuce, což logicky reflektuje 
změnu distribuce dopravy. 

K významnému poklesu množství emitovaných znečišťujících látek dojde na vnitřních 
komunikacích města, což je způsobeno jednak snížením intenzit dopravy a jednak zvýšením 
její plynulosti. 
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Tabulka B.6: Emisní příspěvky z vybraných silničních úseků – stav bez výstavby 
silnice úsek délka  NOx NO2 CO PM10 PM25 ben bap 

jednotky průměr mg/s/m mg/s/m Mg/s/m mg/s/m mg/s/m g/s/m ng/s/m 
 

jednotky suma t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 
průměr 0,183 0,018 0,164 0,031 0,015 1,446 1,624

I/55 
MÚK Holice – 
ul. Keplerova 

1,694
suma 9,785 0,939 8,859 1,642 0,811 0,077 348,029

průměr 0,278 0,027 0,396 0,047 0,027 2,389 1,729
I/55 

ul. Keplerova – 
ul. Lipenská 

2,463
suma 21,533 2,086 30,653 3,653 2,081 0,185 709,973

průměr 0,268 0,026 0,373 0,045 0,026 2,287 1,644
I/46 

ul. Lipenská – 
Týneček 

4,330
suma 36,618 3,537 50,966 6,111 3,484 0,312 1 249,263

průměr 0,171 0,016 0,176 0,031 0,015 1,272 1,624
I/46 

Týneček – 
Dolany 

1,657
suma 8,963 0,842 9,190 1,601 0,790 0,067 336,057

průměr 0,263 0,026 0,325 0,045 0,025 2,444 1,786
I/35 ul. Jeremenkova 

– Ferona 3,788
suma 31,474 3,101 38,971 5,365 2,954 0,293 1 030,685

průměr 0,075 0,007 0,096 0,043 0,015 0,640 3,386ul. Roháče z Dubé, ul. Na zákopě, ul 
U panelárny, ul. Libušina, ul. Pavelkova 2,977

suma 7,083 0,674 8,989 4,034 1,371 0,060 335,040
průměr 0,098 0,009 0,119 0,039 0,015 0,831 2,831

III/4436 ul. Hamerská 1,862
suma 5,732 0,543 6,945 2,316 0,873 0,049 232,389

průměr 0,057 0,006 0,060 0,027 0,009 0,542 2,102
III/4436 

ul. Lipenská – 
Tovéř 

6,078
suma 10,861 1,097 11,552 5,089 1,726 0,104 588,757

3,448 průměr 0,029 0,003 0,029 0,034 0,010 0,254 3,082
III4432 

Chválkovice – 
Samotišky  suma 3,127 0,306 3,170 3,734 1,051 0,028 265,635

  suma celkem 135,175 13,126 169,295 33,545 15,141 1,174 5 095,827

Tabulka B.7: Emisní příspěvky z vybraných silničních úseků – stav s výstavbou 
silnice úsek délka  NOx NO2 CO PM10 PM25 be bap 

 jednotky průměr mg/s/m mg/s/m Mg/s/m mg/s/m mg/s/m g/s/m ng/s/m 
 jednotky suma t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok g/rok 

průměr 0,206 0,019 0,207 0,029 0,015 1,782 1,515I/46 
východní tangenta 

MÚK Holice – 
MÚK Týneček 

8,120
suma 51,748 4,788 52,046 7,435 3,770 0,448 1 690,709

průměr 0,046 0,005 0,045 0,028 0,009 0,424 2,361
Severní spoj 

odpojení ze stávající 
III/4432 – 

ul. U panelárny 
2,388

suma 3,674 0,363 3,597 2,142 0,686 0,033 213,548
průměr 0,082 0,008 0,104 0,031 0,012 0,961 2,236

MÚK Keplerova včetně 
prodloužení II/570  1,395

suma 3,544 0,363 4,520 1,388 0,525 0,042 165,414
průměr 0,022 0,002 0,023 0,033 0,009 0,242 3,029

MÚK Lipenská  0,743
suma 0,522 0,052 0,545 0,780 0,214 0,006 55,683

průměr 0,030 0,003 0,035 0,032 0,009 0,348 2,795
MÚK Severní spoj  0,813

suma 0,737 0,076 0,846 0,814 0,235 0,009 59,924

I/55 
MÚK Holice – 
ul. Keplerova 

úsek bude částečně zrušen a část přejde do silnice I/46 

průměr 0,127 0,013 0,160 0,028 0,013 1,505 1,503
I/55 

ul. Keplerova – 
ul. Lipenská 

2,463
suma 9,717 0,972 12,214 2,179 1,032 0,116 335,356

průměr 0,094 0,009 0,115 0,026 0,011 1,098 1,596
I/46 

ul. Lipenská – 
Týneček 

4,330
suma 12,847 1,275 15,744 3,538 1,513 0,150 488,928

průměr 0,030 0,003 0,024 0,021 0,006 0,341 1,843
I/46 

Týneček – 
Dolany 

1,783
suma 1,648 0,169 1,282 1,156 0,338 0,019 104,154

průměr 0,286 0,028 0,356 0,055 0,028 3,060 2,588
I/35 

ul. Jeremenkova 
– Ferona 

3,788
suma 33,943 3,258 41,913 6,521 3,332 0,361 1 086,352

průměr 0,076 0,076 0,007 0,093 0,047 0,015 3,151ul. Roháče z Dubé, ul. Na zákopě, ul 
U panelárny, ul. Libušina, ul. Pavelkova 2,978

suma 7,212 7,212 0,688 8,886 4,327 1,438 0,304
průměr 0,088 0,008 0,101 0,052 0,017 0,768 4,155

III/4436 ul. Hamerská 1,862
suma 5,149 0,465 5,905 3,055 1,017 0,045 237,561

průměr 0,021 0,002 0,020 0,033 0,009 0,218 3,021
III/4436 

ul. Lipenská – 
Tovéř 

6,078
suma 3,967 0,374 3,793 6,258 1,692 0,041 403,271

průměr 0,026 0,002 0,024 0,027 0,008 0,288 2,377
III/4432 

Chválkovice – 
Samotišky 

3,448
suma 2,788 0,269 2,533 2,938 0,828 0,030 217,947

  suma celkem 137,496 13,112 153,825 42,530 16,621 1,374 5 408,200
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B.III.2  ODPADNÍ VODY 

V období výstavby budou hlavním zdrojem odpadní vody především sociální části zařízení 
staveniště. Bude se jednat o běžnou komunální odpadní vodu, režim jejího vzniku a 
zneškodnění bude standardní. Množství těchto vod je závislé na spotřebě vody, tj. počtu 
pracovníků využívajících příslušné sociální zařízení. Při dodržení odpovídajících technických 
norem a postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí. 

V období provozu budou z povrchu vozovky odtékat srážkové vody, které mohou být 
znečištěné úkapy olejů, či solemi ze zimní údržby. Odvedení dešťové vody z tělesa 
komunikace bude komplikované, neboť trasa východní tangenty prochází plochým územím 
bez dostatečného počtu vhodných recipientů. Navíc nelze předpokládat, že by bylo možné pro 
odvedení dešťové vody využít stávající kanalizační sítě. Předpokládá se odvedení srážkových 
vod převážně kanalizací umístěnou do středního dělicího pásu s tím, že dle posouzení 
v dalším stupni projekční dokumentace budou navrženy retenční nádrže s regulovatelným 
odtokem. 

Přehled vhodných recipientů: 
Přáslavická svodnice km 0,000 – 2,000 
Hamerský náhon km 2,000 – 2,975 
Bystřice  km 2,975 – 4,580 
Adamovka  km 4,580 – 7,350 

Pro orientační výpočet celkového množství odváděných srážkových vod z posuzovaného 
záměru bylo použito vztahu: 

Vs =  pl  .  hs  .  ks Vs  ...  objem srážkových vod z úseku silnice (m3/rok) 
pl   ...  zpevněná plocha (m2) 
hs   ...  průměrný úhrn ročních srážek (m/rok) 
ks  …  odtokový koeficient – 0,9 

Celoroční úhrn srážek v řešeném území je udáván v rozmezí 450-630 mm, pro následující 
vypočet byla použita hodnota 600 mm (0,6 m). Předběžný odhad množství vody, které bude 
odvedeno do konečného udává následující Tabulka. 

Tabulka B.8: Předběžný odhad množství vody ze zpevněných ploch 

recipient / stavební objekt popis úseku délka 
šířka 

zpevněné
plochy 

zpevněná 
plocha 

objem 
srážkových vod

  m m m2 m3/rok 
Přáslavická svodnice km 0,000-2,000 

SO 101 silnice I/46 654,0 20,5 13 407,0
SO 101 kolektory 2 230,0 8,0 17 840,0
SO 101 silnice I/46 1 346,0 18,5 24 901,0
SO 121 silnice II/570 723,0 10,0 7 230,0
SO 102 MÚK Keplerova 850,0 7,5 6 375,0

69 753,0 37 666,6

       

Hamerský náhon km 2,000-2,975 
SO 101 silnice I/46 975,0 18,5 18 037,5
SO 124 rozšíření silnice I/35 430,0 4,0 1 720,0

19 757,5 10 669,1

       

Bystřice km 2,975-4,580 
SO 101 silnice I/46 1 605,0 18,5 29 692,5
SO 103 MÚK Lipenská 2 415,0 7,5 18 112,5

47 805,0 25 814,7

       

Adamovka km 4,580-7,350 
SO 101 silnice I/46 2 770,0 18,5 51 245,0
SO 105 provizorní připojení na I/46 462,0 8,0 3 696,0
SO 123 silnice III/4432 2 450,0 8,0 19 600,0
SO 104 MÚK Severní spoj 770,0 7,5 5 775,0

80 316,0 43 370,6

celkem 217 631,5 117 521,0
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B.III.3  ODPADY 

Množství ani druh odpadů není v posuzovaném Záměru projektu stanoveno. Obecně lze 
očekávat následující odpady. 

V období výstavby budou odpady vznikat především v souvislosti s vlastní výstavbou a 
v menší míře i demoličními pracemi. 

Lze předpokládat, že množství bude minimalizováno požadavkem na ekonomickou 
efektivnost stavby. Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část 
materiálů z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. 

Příprava území bude spočívat v uvolnění území pro vlastní výstavbu, tzn. v přípravě podloží 
pro zemní práce, a malé míře v demolicích stávajících objektů a vybraných úseků stávajících 
vozovek. 

Vlastní demoliční práce budou spočívat v demolici pozemních objektů a zařízení, dále 
nevyužitelných nebo překládaných inženýrských sítí. Recyklovatelné materiály bez 
nebezpečných látek (štěrk, zemina, kamenivo, stavební suť) budou opětovně použity pro 
výstavbu. Sejmuté živičné vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných živičných směsí 
nebo uloženy na skládce příslušné skupiny. Části kovových konstrukcí budou předány 
k využití jako druhotná surovina. Množství těchto odpadů bude známo až při vlastním 
provádění stavby. 

V relativně malých množstvích budou vznikat odpady vázané na provoz zařízení staveniště, 
z nichž většina bude z kategorie nebezpečné odpady. Činnosti mají charakter přípravných 
prací, servisních činností a administrativní činnosti (příprava různých komponentů pro stavbu, 
nátěry konstrukcí, běžná údržba stavebních mechanizmů, provoz zařízení stavby a 
hygienických zařízení pro pracovníky stavby, skladování materiálů pro stavbu). 

 

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě hlavního staveniště: 
 demolice a úprava stávajících konstrukcí a částí vozovek  
 likvidace vegetačních porostů (včetně sejmutí drnů) 
 přeložky stávajících inženýrských sítí   
 pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
 dokončovací práce 
 případné řešení havarijních situací (např. únik pohonných hmot z dopravních prostředků) 

 

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostorech stavebních dvorů  
 příprava různých komponent pro stavbu 
 nátěry konstrukcí 
 běžná údržba stavebních mechanizmů 
 provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
 skladování materiálů pro stavbu 

 

Za odpadové hospodářství v průběhu výstavby bude odpovědný dodavatel stavby, který bude 
plnit veškeré povinnosti jako původce odpadů. 

 

V období provozu bude vznik odpadů spojen především úklidem a údržbou vozovky 
(odstraňování znečištění z vozovky, havarovaných vozidel a dalších odpadů vzniklých za 
provozu silnice, čištění dešťových vpustí, sekání trávy a údržba zeleně). 
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Způsoby využití a zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a 
musí respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících 
zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů. 

 

Nakládání s odpady a způsob jejich využití, nebo zneškodnění se budou řídit příslušnými 
ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP ČR 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 376/2001 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů a č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládkách a jejich využívání na povrchu terénu. 

 

B.III.4  HLUK, VIBRACE 

HLUK 
V období výstavby bude okolí stavby zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel 
obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku budou zejména zemní práce (budování násypů, 
zakládání mostních objektů apod.) a staveništní doprava. 

Posuzovaný záměr je umístěn v extravilánu mimo zástavbu. Nejbližší obytná zástavba je 
ve vzdálenosti cca 240 – 500 m od staveniště. Dopravní obsluha stavby (dovoz stavebních 
materiálů apod.) bude prováděna převážně v trase stavby. Přístupové trasy ke stavbě po 
stávajících komunikacích a organizace výstavby budou stanoveny až v dalších fázích 
projekční přípravy. Z těchto důvodů nelze v současné době kvantifikovat změnu hlukového 
zatížení okolí těchto tras. 

V období provozu bude zdrojem hluku provoz motorových vozidel. Velikost hlukového 
zatížení bude odpovídat aktuálním intenzitám a skladbě dopravy. Pro stanovení očekávaného 
hlukového zatížení v okolí trasy bylo provedeno hlukové posouzení záměru a jeho výsledky 
jsou uvedeny v kapitole D.I.3 a v Grafických přílohách H.1 a H.2. 

VIBRACE 
Potencionálními zdroji vibrací, které mohou narušovat faktory pohody a ovlivňovat statiku 
staveb, jsou zejména stavební práce a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější projev 
vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně desítek metrů od osy 
komunikace. Vzhledem k tomu, že stavba je od nejbližší obytné zástavby vzdálena řádově 
stovky metrů, negativní vlivy vibrací na se nepředpokládají. 

Z hlediska možného působení vibrací v období výstavby (vibrace z těžké dopravy v okolí tras 
dopravní obsluhy stavby) budou tyto vlivy vyhodnoceny v rámci projektu organizace 
výstavby, kde budou podle potřeby stanovena i příslušná opatření (vyhotovení 
geotechnických pasportů potencionálně dotčených staveb, opravy vzniklých poruch apod.). 

Vibrace v období provozu posuzovaného záměru s vlivem na statiku okolních budov nelze 
(vzhledem k jejich vzdálenosti od trasy) očekávat. 

ZÁŘENÍ 
V souvislosti s výstavbou a provozem posuzovaného záměru nelze očekávat negativní projevy 
radioaktivních a elektromagnetických jevů. 
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B.III.5  RIZIKA HAVÁRIÍ 

V období výstavby může docházet k havarijním stavům u stavebních mechanismů 
s následným únikem ropných látek (nafta, benzín) do okolí. Dalším možným rizikem je únik 
látek z používaných stavebních technologií (betonování). Následky případných havárií včetně 
likvidace nebezpečných odpadů budou řešeny v souladu s havarijními plány, místo havárie 
bude asanováno a kontaminované materiály (nebezpečné odpady) zneškodněny 
specializovanou firmou. 

V období provozu může docházet k haváriím vozidel s následným únikem ropných látek 
(benzín, nafta), olejů a případných převážených nebezpečných látek do půdy. 

Uvedené havarijní stavy jsou náhodné a nelze provést žádnou predikci jejich udání, průběhu a 
následků. Riziko negativního ovlivnění životního prostředí je sníženo předpokládaným 
odvodněním formou kanalizace s vypouštěním prostřednictvím retenčních nádrží. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na 
bezpečnost a užitné vlastnosti stavby. Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při 
respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití, a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při 
užívání a úspora energie a ochrana tepla. 
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

C.I.  VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH 

CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 
 

C.I.1  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. ÚSES má za cíl zajišťovat uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní 
části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. 

Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum a biokoridor, které jsou definovány vyhláškou 
č. 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, které svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje 
jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Podle významu jednotlivých segmentů skládajících tento systém dělíme ÚSES na nadregionální (NRBK, NRBC), regionální 
(RBK, RBC) a lokální (LBK, LBC). 

Zájmový koridor je veden podél východního okraje města Olomouce, s převažujícím 
průmyslově-zemědělským využitím. Prvky ÚSES na lokální a regionální úrovni jsou 
vymezeny především podél vodních toků. K identifikaci prvků ÚSES byly použity územní 
plány Olomouce a Bystrovan, s přihlédnutím k Územně technickému podkladu regionálních a 
nadregionálních ÚSES ČR. 

Do zájmového koridoru zasahuje regionální biocentrum RBC 186 Bystrovany a kříží ho 
regionální biokoridor RBK 1436 Bystrovany – Zlaté doly, resp. RBK 1435 Bystrovany – 
K136 vedený podél řeky Bystřice a dále lokální biokoridor LBK 31 vedený podél 
bezejmenného toku. 

RBC 186 Bystrovany – regionální biocentrum je vymezeno v údolí řeky Bystřice, mezi 
Olomoucí a Bystrovany a zahrnuje jak vlastní koryto řeky, tak i doprovodné břehové porosty 
a navazující porosty v údolí. Převažují porosty listnatého lesa s dominantním jasanem. 

RBK 1436 Bystrovany – Zlaté doly a RBK 1435 Bystrovany – K136 – regionální biokoridor 
vymezený ve vazbě na řeku Bystřici 

LBK 31 – lokální biokoridor vedený podél bezejmenného vodního toku s doprovodným 
dřevinným porostem charakteru remízu, či větrolamu uprostřed zemědělské krajiny. 

Trasování prvků ÚSES je patrné z Obrázku C.1 na následující straně. 

 

C.I.2  ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 
Zvláště chráněná území jsou definována v části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako velmi 
významné, nebo jedinečné části živé i neživé přírody. Jsou dělena na velkoplošná (národní parky a chráněné krajinné 
oblasti) a maloplošná (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky). 

V blízkosti zájmového koridoru nejsou vymezena žádná Zvláště chráněná území. Hranice 
nejbližší chráněné krajinné oblasti, CHKO Litovelské Pomoraví leží cca 4 km západně od 
zájmového koridoru. 
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Obrázek C.1: Územní systém ekologické stability 

 

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

V blízkosti zájmového koridoru nejsou vymezeny žádné lokality soustavy Natura 2000. 
Nejbližší lokality (EVL a PO Litovelské Pomoraví, EVL Morava – Chropyňský luh) jsou 
situovány cca 4 km západně od zájmového koridoru. 

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

V zájmovém území, ani jeho blízkosti nejsou vymezeny žádné Přírodní parky. Nejbližší 
přírodní park, PP Údolí řeky Bystřice se nachází cca 5 km východně od zájmového koridoru. 
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C.I.5  VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY  
Významné krajinné prvky jsou definovány v § 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. 
Zákon vymezuje následující významné krajinné prvky: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou 
jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody dle § 6, zákona č.114/1992 Sb.jako významný krajinný 
prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

V zájmovém koridoru nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky. Z významných 
krajinných prvků vymezených zákonem kříží zájmový koridor několik vodních toků údolní 
nivu řeky Bystřice a lesní porost v údolí řeky Bystřice. 
Přáslavická svodnice – drobný vodní tok s regulovaným korytem a řídkým keřovo-stromovým 
doprovodným porostem, obklopený zemědělskou půdou 

Hamerský náhon – uměle založený vodní tok (náhon) sloužící k převedení vody z Bystřice, částečně 
s bohatým dřevinným doprovodným porostem, vede v souběhu s ulicí Hamerskou, zemědělsko-
průmyslovou krajinou. 

Bystřice – významný vodní tok se sice regulovaným, ale přírodě blízkým charakterem říčního koryta, 
na které navazuje až 200 m široký pás dřevinného porostu. 

bezejmenný vodní tok – občasný vodní tok s regulovaným korytem a řídkým keřovým doprovodným 
porostem, obklopený zemědělskou krajinou 

Adamovka – občasný vodní tok s regulovaným korytem a řídkým keřovým doprovodným porostem, 
obklopený zemědělskou krajinou 

bezejmenný vodní tok – občasný vodní tok s regulovaným korytem a s hustějším keřovo-stromovým 
doprovodným porostem, obklopený zemědělskou krajinou 

údolní niva řeky Bystřice – vlastní udolní niva řeky Bystřice má neostré vymezení a lze za ni označit 
plochy ovlivněné povodňovými průtoky, v pásu širokém cca 25-30 m kolem dne údolnice. Niva 
plynule přechází do navazujících porostů v údolí Bystřice 

les v údolí Bystřice – jako lesní je vedený pozemek na pravém břehu Bystřice, ale i levostranný porost 
má charakter lesa (vedený jako trvalý travní porost). Jedná se o porost listnatých stromů s převahou 
jasanu. 

Poloha významných krajinných prvků je patrná z Obrázku C.2 na následující straně. 

C.I.6  PAMÁTNÉ STROMY 
Památné stromy jsou definovány v § 46, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako mimořádně významné 
stromy, jejich skupiny a stromořadí, které lze vyhlásit za památné rozhodnutím orgánu ochrany přírody. Památné stromy 
mohou mít vymezeno ochranné pásmo. 

Dle evidence v Územním seznamu ochrany přírody se v zájmovém koridoru, ani jeho 
blízkosti nenachází žádné stromy vyhlášené jako památné. 

C.I.7  ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO, NEBO ARCHEOLOGICKÉHO 

VÝZNAMU 

Zájmový koridor prochází územím s bohatým historickým vývojem a proto lze v jeho 
prostoru očekávat archeologické nálezy. Celá trasa musí být archeologicky prozkoumána. 

C.I.8  ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ A NADMÍRU ZATĚŽOVANÁ 

Zájmový koridor prochází při východním okraji města Olomouce, s převažujícím 
zemědělským a průmyslovým využitím. Nejbližší zástavba má charakter průmyslových zón, 
bez obytné funkce. 
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Obrázek C.2: Významné krajinné prvky 

 

C.I.9  STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

Dle Systému evidence kontaminovaných míst vedených českou informační agenturou 
životního prostředí CENIA se v blízkosti zájmového koridoru nachází několik evidovaných 
lokalit. V přímém kontaktu s trasou posuzovaného záměru není ani jedna lokalita. Nejbližší 
lokality jsou následující: 

k.ú. Holice u Olomouce 
 345 Na Krejnici, za MILO pol, ID 11050015, skládka tuhého komunálního odpadu 
 346 Mezi OLMOU a masokombinátem, ID 11050025, skládka tuhého komunálního odpadu 
 347 Lipenská ul., křiž. na N.S, ID 11050024, skládka tuhého komunálního odpadu 

k.ú. Chválkovice 
 Olomouc – Bystrovany, ID 10911001, střelnice, vojenský výcvikový prostor 
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C.II.  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

C.II.1  OVZDUŠÍ A KLIMA 

IMISNÍ CHARAKTERISTIKA 
Výše imisních koncentrací znečišťujících látek v zájmovém území se odvíjí především od 
množství produkovaných emisí a od schopností emisí se v ovzduší rozptýlit (zásadní vliv 
morfologie území a větrných poměrů).  

Pro určení stávající úrovně znečištění ovzduší byla v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší použita data z map oblastí s překročenými imisními limity (pětileté 
klouzavé průměry koncentrací jednotlivých znečišťujících látek), které jsou konstruovány pro 
čtverce 1 x 1 km (zdroj: ČHMÚ, www.chmi.cz). Imisní pozadí pro období 2009-2013 dle 
těchto map je v řešeném území následující: 

NO2 (průměrná roční koncentrace):   13,5 – 32,0 g . m-3  (limit 40 g . m-3) 
PM10 (průměrná roční koncentrace):   27,1 – 30,4 g . m-3 (limit 40 g . m-3) 
PM10 (36. nejvyšší denní koncentrace):  50,8 – 54,6 g . m-3 (limit 50 g . m-3) 
PM2,5 (průměrná roční koncentrace):   20,7 – 23,3 g . m-3 (limit 25 g . m-3) 
benzen (průměrná roční koncentrace):    1,7 –   1,9 g . m-3  (limit   5 g . m-3) 
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace):  1,01 – 1,75 ng . m-3 (limit   1 ng . m-3) 

 

V širším zájmovém území, na severozápadním okraji Olomouce-Hejčína, je umístěna stanice 
imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu. Imisní koncentrace 
sledovaných znečišťujících látek na této stanici je za rok 2014 následující: 

NO2 (průměrná roční koncentrace):   22,7 g . m-3  (limit 40 g . m-3) 
PM10 (průměrná roční koncentrace):   32,1 g . m-3 (limit 40 g . m-3) 
PM10 (36. nejvyšší denní koncentrace):  56,2 g . m-3 (limit 50 g . m-3) 
PM2,5 (průměrná roční koncentrace):   24,1 g . m-3 (limit 25 g . m-3) 
benzen (průměrná roční koncentrace):    1,8 g . m-3  (limit   5 g . m-3) 
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace):    1,4 ng . m-3 (limit   1 ng . m-3) 

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že v zájmovém koridoru a jeho širším okolí dochází 
k překračování imisních limitů PM10 a benzo(a)pyrenu. 

Obecně lze konstatovat, že více než poloviční podíl emisí (v závislosti na konkrétní 
znečišťující látce) ve větších městech a jejich okolí patří automobilové dopravě. V případě 
zájmové oblasti mají pak významný podíl industriální zóny v Olomouci-Hodolanech a 
Olomouci-Bělidlech.  

KLIMA 
Klimatické poměry jsou ovlivněny především množstvím dopadajícího slunečního záření, 
utvářením reliéfu a charakterem aktivního povrchu. Zájmové území se nachází v mírně teplé 
klimatické oblasti, na rozhraní dvou klimatických jednotek MT10 a MT11 (dle Quitta, 1971). 
Charakter klimatu posuzované oblasti je ovlivněn blízkostí tzv. tepelného ostrova města. 

Základní klimatické charakteristiky jsou uvedeny v Tabulce C.1. 
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Tabulka C.1: Klimatické charakteristiky (Quitt, 1971) 

charakteristika MT10 MT11 
Počet letních dní (Tmax   25 °C) 50 – 40 50 – 40 
Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 – 160 140 – 160 
Počet mrazových dní (Tmin  -0,1 °C) 110 – 130 110 – 130 
Počet ledových dní (Tmax  -0,1 °C) 30 – 40 30 – 40 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v lednu -2 – -3 -2 – -3 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v červenci 17 – 18 17 – 18 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v dubnu 7 – 8 7 – 8 
Průměrná teplota vzduchu ve °C v říjnu 7 – 8 7 – 8 
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 100 – 120  90 – 100  
Srážkový úhrn ve vegetačním období (IV – IX) 400 – 450 350 – 400 
Srážkový úhrn v zimním období (X – III) 200 – 250 200 – 250 
Počet dní se sněhovou pokrývkou 50 – 60 50 – 60 
Počet zamračených dní (oblačnost větší než 8/10) 120 – 150 120 – 150 
Počet jasných dní (oblačnost menší než 2/10) 40 – 50 40 – 50 

 

Průměrný převládající směr větru v širším území je západní, což je největší odchylka od 
celorepublikového průměru. Průměrná rychlost větru dosahuje 2,57 m/s.  

 

C.II.2  VODA 

POVRCHOVÉ VODY 
Zájmový koridor se nachází v povodí Moravy, a to 4-10-03 (Morava od Třebůvky po Bečvu). 
Území má rovinatý charakter, je odvodňováno řekou Bystřicí a řadou menších vodních toků. 
Přehled vodních toků v území je následující: 

4-10-03-115/3 – Přáslavická svodnice 
4-10-03-115/2 – Hamerský náhon 
4-10-03-112/1 – Bystřice, dva bezejmenné vodní toky, Adamovka 

Průběh vodních toků a ostatních hydrologických prvků je patrný z Obrázku C.3. 

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 
Dle údajů z databáze DIBAVOD vyplývá, že podél řeky Bystřice je vymezeno záplavové 
pásmo pětileté, dvacetileté a stoleté vody, s rozsahem cca 12 m od osy vodního toku na 
každou stranu. Jiná záplavová pásma zájmový koridor nezasahuje. 

PODZEMNÍ VODY 
Z hydrogeologického hlediska se v podloží zájmového koridoru nachází hydrogeologický 
rajón 162 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část. Jedná se o kolektor 
s průlinovou propustností. Zvodněných hydrogeologickým kolektorem s největším 
vodárenským významem jsou v dané lokalitě jednoznačně kvartérní fluviální sedimenty 
mindelu, které nevycházejí nikde v jejím okolí na povrch. 

VODNÍ ZDROJE 
Zájmový koridor prochází územím vymezeného II. pásma ochrany vodního zdroje Olma, 
který je využíván firmou Olma a.s. pro svou činnost, tedy potravinářskou výrobu. V těsné 
blízkosti tohoto zdroje se nachází ještě vodní zdroj Hanáckého masokombinátu, který není 
v současné době využíván. 
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V blízkosti zájmového koridoru se nachází jímací území Černovír, hranice 2. pásma prochází 
cca 200 m západně od zájmového koridoru. 

Severní polovina zájmového koridoru, od křížení s řekou Bystřicí, zasahuje do plochy 
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy. 

 

Obrázek C.3: Hydrologické charakteristiky 
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C.II.3  PŮDA 

V širším okolí zájmového koridoru převládají hnědozemě na spraších, v zastavěných částech 
Olomouce jsou půdy změněny na antropozemě, v údolí Bystřice se nacházejí fluvizemě. 
Ostrůvkovité zastoupení mají kambizemě a šedozemě. 

Dle morfogenetického klasifikačního systému (MSK) se půdy řešeného území dělí do 
následujících skupin a typů: 
Hnědozem – HN (skupina půd illimerických) – půdotvorným substrátem jsou převážně spraše, sprašové hlíny a 
svahoviny. Hnědozemě jsou obvykle hluboké až velmi hluboké půdy, ornice jsou středně hluboké. Patří 
k nejlepším obilnářským půdám, s vysokou agronomickou hodnotou.  

V zájmovém koridoru jsou hnědozemě zastoupeny na jižním okraji a prakticky celé severní 
polovině území. 
Šedozem – SM (skupina půd illimerických) – půdotvorným substrátem je spraš. Jsou to přechodné půdy mezi 
černozeměmi a luvisoly. Jsou to velmi úrodné půdy, jejich zastoupení v ČR však není velké. 

V zájmovém koridoru jsou šedozemě zastoupeny v menší enklávě na severním konci území. 
Kambizem – KM (skupina půd hnědých) – jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Typický je proces 
hnědnutí - zvětrávání a metamorfóza půdního materiálu. Kambizemě mají nejvíce subtypů, často 
charakterizujících přechodové formy k dalším půdním typům. 

V zájmovém koridoru jsou kambizemě zastoupeny v jižní části území. 
Fluvizem – FL (skupina půd nivních) – fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu. 
Vznikaly na plochách pravidelně podléhajících záplavám. Vyznačují se neostře diferencovaným půdním 
profilem, pokud do něj nezasahuje glejový proces.  

V zájmovém koridoru jsou fluvizemě vázány na údolí řeky Bystřice. 
Antrozem – AN (skupina půd antropických) – jedná se o uměle vytvořené půdy navrstvením substrátu i 
povrchového horizontu.  

V zájmovém koridoru jsou antrozemě vázány na prostor zástavby města Olomouce. 

TŘÍDY OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (ZPF) 
Dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, byla zemědělská půda rozdělena, podle kvality, do pěti 
tříd ochrany. Tyto třídy určují různou míru možnosti vynětí půd ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Do I. 
třídy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, v V. třídě jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností. 

V zájmovém koridoru jsou zastoupeny všechny třídy ochrany ZPF. 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL) 
Podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb., § 3 odst.1a), se jedná o pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly 
lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a 
pozemky na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů. 
Pozemky s lesními porosty jsou v zákoně o lesích rozděleny v § 6 podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to 
na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. 

Lesní pozemky se nacházejí na pravém břehu v údolí řeky Bečvy, dle údajů ÚHÚL náleží do 
kategorie lesů hospodářských. Jedná se o obecní a městské lesy. 

V druhové skladbě lesů, které se nacházejí v zájmovém koridoru je dominantní jasan, 
s příměsí dubu a introdukovaného ořešáku. Cílovým hospodářským souborem jsou lužní 
stanoviště (19). Dle Lesních hospodářských osnov se jedná o porost složený z několika částí, 
tvořící břehové porosty řeky Bystřice (oddělení 637, dílec B, porost i, porostní skupina 5). 

 

Zastoupení jednotlivých tříd ochrany a poloha lesních pozemků je patrná z Obrázku C.4, 
zastoupení jednotlivých druhů pozemků je patrné z Obrázku C.5. 
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Obrázek C.4: Třídy ochrany ZPF a lesní pozemky 
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Obrázek C.5: Druh pozemku 
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C.II.4  HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

GEOLOGICKÉ POMĚRY 
Geologické podloží zájmového koridoru je poměrně homogenní, dané polohou při okraji 
Hornomoravského úvalu. 

Předkvartérní podloží je budováno jílovitými břidlicemi a drobami spodnokarbonského 
moravického souvrství kulmu Nízkého Jeseníku, v jehož nadloží se vyskytují 
spodnobadenské jíly s vložkami prachových až jemnozrnných písků, vytvářejících výplň 
karpatské předhlubně. 

Na badenských sedimentech, nebo místy i na spodnokarbonských horninách, spočívají jíly, 
písky a štěrky pliocénu. Ty místy dosahují mocnosti až 35 m. Vyšší polohy směrem 
k Týnečku překrývají spraše a sprašové hlíny. 

Dle geologických průzkumů se pod vrstvou ornice (tloušťka cca 40 cm) nachází hlíny 
mocnosti 1-3 m a pod nimi je vrstva štěrkopísků dosahující mocnosti až 20-30 m. 

STABILITA ÚZEMÍ, SEISMICITA 
V okolí zájmového koridoru nejsou evidovány aktivní ani potenciální sesuvy, nenachází se tu 
žádná poddolovaná území. 

PŘÍRODNÍ ZDROJE 
V zájmovém koridoru, ani jeho širším okolí se dle údajů Surovinového informačního systému 
spravovaného Českou geologickou službou nenalézají žádné zdroje nerostných surovin. 
 

C.II.5  FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY 

BIOGEOGRAFICKÉ ZAČLENĚNÍ 
Zájmový koridor se nachází v Hercynské biogeografické podprovincii, v bioregionu 
Litovelském (1.12). Z typologického hlediska lze dle Culka (1998) zájmový koridor zařadit na 
území biochory 3RE Plošiny na spraších 3. vegetační stupeň, homogenní. 

Základním typem potenciální přirozené vegetace jsou v této biochoře hercynské černýšové 
dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Podél větších potoků se vyskytují 
střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum). Na odlesněných místech bývají louky svazu 
Arrhenatherion, na vlhkých místech svazu Calthion, resp. Molinion. V současném využití 
krajiny jednoznačně dominují pole, která vytvářejí souvislou polní krajinu, s minimem 
rozptýlených dřevin.  

Z hlediska fytogeografického začlenění leží zájmový koridor na rozhraní dvou 
fytogeografických oblastí – termofytika (jižní část) a mezofytika (severní část). Tato hranice 
je neostrá. 

BIOTA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
Širší okolí zájmového koridoru bylo v květnu a červnu 2015 několikrát navštíveno. V rámci 
provedených terénních průzkumů bylo určeno 6 lokalit, které představují enklávy přírodně 
hodnotnějších biotopů v okolní zemědělské krajině. Na těchto lokalitách byl proveden 
podrobnější biologický průzkum. 

Všechny lokality jsou silně antropicky ovlivněné sousedstvím s intenzivně 
obhospodařovanými zemědělskými plochami, což má za následek silnější zastoupení 
ruderálně nitrofilních druhů rostlin v bylinném patře (např. bolševník obecný, bršlice kozí 
noha, česnáček lékařský, jílek vytrvalý, kuklík městský, kakost luční, kopřiva dvoudomá, 
svízel přítula, šťovík krvavý, kostřava různolistá, pampeliška sekce Ruderalia, lopuch větší, 
křen selský, pcháč obecný, pelyněk černobýl, vlaštovičník větší, měrnice černá). 
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Dalšími běžnými druhy v zájmovém území jsou pryskyřník prudký, kostival lékařský, kerblík 
lesní, lipnice hajní, sveřep jalový, rozrazil břečťanolistý, rozrazil laločnatý, orsej jarní, 
ptačinec prostřední, kakost smrdutý, vrbina penízková, třezalka tečkovaná, popenec 
břečťanolistý, krtičník hlíznatý, ovsík vyvýšený, srha laločnatá, lipnice roční, pelyněk pravý, 
lipnice luční, chmel otáčivý, silenka nadmutá, hadinec obecný, vikev plotní, čičorka pestrá, 
hluchavka skvrnitá, kokořík mnohokvětý, ostřice časná, mák vlčí, řebříček obecný, violka 
rolní, hluchavka nachová, turan roční, chundelka metlice, silenka širolistá, svízel Schultesův, 
mochna stříbrná, lipnice obecná, vratič obecný, krabilice hlíznatá, bodlák kadeřavý, řepík 
lékařský, mléč zelinný, kuklík městský, psárka luční, chrastice rákosovitá, svlačec rolní, 
penízek rolní aj.). 

V celém zájmovém území byly nalezeny četné invazní druhy rostlin, v nejvyšší koncentraci 
podél vodních toků, zejména podél řeky Bystřice. Jedná se o druhy: loubinec pětilistý 
(Parthenocissus quinquefolia), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), škumpa ocetná 
(Rhus typhina), javor jasanolistý (Acer negundo), netýkavka malokvětá (Impatiens 
parviflora), netýkavka žláznatá (Impatiens gladulifera), trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), křídlatky (Reynoutria japonica, R. 
sachalinensis, R. bohemica), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) a janovec metlatý 
(Cytisus scoparius). 

Obrázek C.6: Lokality biologického průzkumu 
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lokalita 1: Přáslavická svodnice 

Jedná se o druhově chudý, převážně křovinný porost podél napřímeného toku, který v sušších 
částech roku vysychá. Porost je tvořen vzrostlými keři zejména slivoně domácí (Prunus 
insititia), bezu černého (Sambucus nigra) a růže šípkové (Rosa canina). Je zde také několik 
starších exemplářů ořešáku královského (Juglans regia). Z živočichů zde byl zjištěn vrabec 
polní (Passer montanus), poštolka obecná (Falco tinnunculus) – loviště a zajíc polní (Lepus 
europaeus). 

Lokalita je z obou stran obklopena polními kulturami (v době průzkumu kukuřice). Nebyly 
zde zjištěny žádné zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č 395/1992 Sb. 

lokalita 2: Hamerský náhon 

Hamerský náhon je v místě křížení zájmového území hustě zarostlý dřevinami. Převažuje 
trnka obecná (Prunus spinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), třešeň ptačí (Prunus 
avium), javor babyka (Acer campestre) a hloh (Crataegus cf. laevigata). Vyskytuje se zde 
také několik exemplářů dubu letního (Quercus robur).  

Bylo zde zjištěno poměrně široké spektrum avifauny. Jedná se však spíše o běžnější druhy 
vázané na křoviny a remízy, např. drozd zpěvný (Turdus philomelos), hnízdící hejno drozdů 
kvíčal (Turdus pilaris), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), rorýs obecný (Apus apus) – 
loviště, či zvonohlík zahradní (Serinus serinus). Lokalita je z jihu ohraničena silnicí vedoucí 
z Bystrovan do Holice, ze severu pak ruderalizovanou loukou. 

Byl zde pozorován jeden druh živočicha zvláště chráněného dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
a to rorýs obecný (Apus apus), v kategorii ohrožený. Rorýs využívá louky přiléhající 
k lokalitě jako loviště.  

lokalita 3: řeka Bystřice a navazující porosty 

V zájmovém koridoru se jedná o přírodně nejhodnotnější část, která je součástí propojení 
zeleně města Olomouce s lesními biotopy severně od Velké Bystřice. Celé údolí Bystřice 
mezi Olomoucí a Bystrovany je vymezeno jako regionální biocentrum RBC 186 Bystrovany. 

Koryto řeky je relativně zachovalé, s kolísavou rychlostí proudu. Na ploše lokality je v korytě 
několik polorozpadlých hrázek, hlubší tůně i proudné úseky. Okraje toku jsou místy prudké 
s hlinitými břehy, místy tvoří balvanité plážky. 

V prostoru křížení řeky se zájmovým koridorem jsou doprovodné porosty Bystřice široké cca 
190 m. Jsou tvořeny vzrostlými porosty zejména těchto druhů řevin: javor mléč (Acer 
platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm vaz (Ulmus laevis), lípa malolistá (Tilia 
cordata), dub letní (Quercus robur), bez černý (Sambucus nigra) a hloh jednosemenný 
(Crategus monogyna). V podrostu byla zjištěna přítomnost invazních druhů rostlin – např. 
křídlatka japonská (Reynoutria japonica), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), 
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), pámelník bílý (Symphoricarpos albus) či 
zlatobýl kanadský (Solidago canadensis). 

Byl zde zaznamenán jeden druh rostliny zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., a to 
měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), v kategorii ohrožený. Vyskytuje se v lesním porostu 
po obou březích řeky Bystřice. 

Z hlediska zastoupení živočišných druhů se jedná také o nejvýznamnější lokalitu ze 
sledovaného území. Kromě druhů, které se běžně vyskytují na okolních lokalitách zde byl 
zjištěn také skorec vodní (Cinclus cinclus), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), konipas 
horský (Motacilla cinerea) či sedmihlásek hajní (Hippolais icterina). 

Ze zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zde byly pozorovány v hnízdním 
období tyto druhy ptáků: ledňáček říční (Alcedo atthis) – kategorie silně ohrožený, žluva 
hajní (Oriolus oriolus) – kategorie silně ohrožený a strakapoud prostřední (Dendrocopos 
medius) – kategorie ohrožený. 
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lokalita 4: remíz u Fortu IV 

Lokalitu tvoří stromový a keřový porost podél příjezdové cesty k Fortu IV, který je 
v současnosti využíván Armádou ČR. Porost je tvořen zejména těmito druhy dřevin: slivoň 
domácí (Prunus insititia), javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), 
jabloň (Malus sp.), třešeň ptačí (Prunus avium) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). 

Z hlediska živočišných druhů zde bylo zjištěno poměrně široké spektrum. Jedná se však spíše 
o běžnější druhy vázané na křoviny a remízy, z ptáků např. hnízdící hejno drozdů kvíčal 
(Turdus pilaris), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), strnad obecný (Emberiza citrinella) – 
loviště, či zvonohlík zahradní (Serinus serinus).  

Lokalita je z obou stran obklopena polními kulturami. 

Na lokalitě byl zjištěn jeden druh zvláště chráněné rostliny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., a to 
kosatec různobarvý (Iris variegata), v kategorii silně ohrožený. Jedná se o 40 lodyh v místě 
záboru (plocha cca 4 m2). Vzhledem k charakteru lokality a k tomu, že druh bývá často 
pěstován na zahrádkách, je pravděpodobné, že druh na lokalitě není původní. 

Jiné zvláště chráněné druhy zde zjištěny nebyly. 

lokalita 5: alej u Chválkovic 

Záměr kříží lokalitu cca v km 6,05. Jedná se o stromovou alej podél silnice č. III/4432, která 
je v místě křížení prokácena. 

Lokalita je z obou stran obklopena polními kulturami (v době průzkumu kukuřice). Nebyly 
zde zjištěny žádné zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

lokalita 6: bezejmenný vodní tok u Týnečku 

Jedná se o druhově chudý, stromový a křovinný porost podél napřímeného bezejmenného 
vodního toku, který v sušších částech roku vysychá. Porost je tvořen vzrostlými stromy a keři 
zejména slivoně domácí (Prunus insititia), lípy malolisté (Tilia cordata), vrby jívy (Salix 
caprea), hlohu jednosemenného (Crategus monogyna) či růže šípkové (Rosa canina). 
Vyskytuje se zde invazní javor jasanolistý (Acer negundo). 

Z živočichů zde byla zjištěna pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), sedmihlásek hajní 
(Hippolais icterina), čejka chocholatá (Vanellus vanellus), špaček obecný (Sturnus vulgaris) 
či zajíc polní (Lepus europaeus). 

Lokalita je z obou stran obklopena polními kulturami. Nebyly zde zjištěny žádné zvláště 
chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

 

Stručná charakteristika zjištěných zvláště chráněných druhů: 

Kosatec různobarvý (Iris variaegata) – lokalita 4 
 kosatec různobarvý se vyskytuje ve stepích, na výslunných stráních, v lemech a na světlinách teplomilných 

doubrav, na písčinách, v pásmu od nížin až do pahorkatin. 
 je rozšířen v Panonské oblasti střední Evropy, ostrůvkovitě zasahuje do jihozápadního Německa, objevuje se 

i v jižním Rumunsku, Bulharsku a na západní Ukrajině. Na severu svého areálu zasahuje až na jižní Moravu 
a jižní Slovensko, v Čechách byl uměle vysazen v Českém krasu a Českém středohoří (zdroj: 
http://botany.cz/cs/iris-variegata/, citováno dne 4.7. 2015). 

 kosatec různobarvý je v červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky zařazen mezi silně ohrožené 
druhy (C2b), Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. patří mezi silně ohrožené druhy 

 na lokalitě 4 byl druh zřejmě uměle vysazen, jeho přirozený výskyt na lokalitě lze téměř s jistotou vyloučit. 

Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) – lokalita 3 
 měsíčnice vytrvalá roste v nižších polohách většinou na stinných a stále mírně vlhkých stanovištích, ve 

vyšších polohách je spíše druhem polostinným. Nejčastěji se objevuje na sutích a v roklích podhorských 
lesů, vystupuje i na subalpínské vysokostébelné nivy. 
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 její areál se rozléhá ve střední Evropě a horských oblastech jihovýchodní Evropy (Apeniny, Dinaridy, 
Karpaty, hory Balkánského poloostrova), ostrůvkovitě i v Evropě západní (izolovaně se vyskytuje ve 
Francouzském středohoří, v Pyrenejích, na středomořské Sardinii a ve Španělsku). Na východě zasahuje 
areál až do středního Povolží, na severu do Pobaltí a jižní Skandinávie. Druh byl zavlečen i do Británie, 
Severní Ameriky a na Nový Zéland. U nás se vyskytuje na příhodných stanovištích roztroušeně po celém 
území (zdroj: http://botany.cz/cs/lunaria-rediviva/, citováno dne 4.7.2015). 

 měsíčnice vytrvalá je v červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky zařazena mezi vzácnější druhy 
vyžadující další pozornost (C4a). Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. patří mezi ohrožené druhy 

Rorýs obecný (Apus apus) – lokalita 2 
 rorýs obecný je tažným ptákem. K nám přilétá v poslední dekádě května a odlétá už na konci července. 

V současnosti jsou jeho oblíbenými místy hnízdění zejména městská centra, jejichž budovy poskytují 
množstvím dutin a prasklin vhodná místa pro hnízdění rorýsů.  

 jeho loviště se přesouvají v závislosti na aktuální meteorologické situaci i na mnoho desítek km od hnízda. 
V době nedostatku potravy (vzdušného hmyzu) upadají mláďata rorýsů do stavu strnulosti se sníženými 
životními pochody a mohou přečkat i 10-15 dní o hladu (Šťastný, Bejček, Hudec, 2001). 

 rorýs obecný je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazen mezi ohrožené druhy 

Ledňáček říční (Alcedo atthis) – lokalita 3 
 základním předpokladem výskytu ledňáčka je dosažitelnost čisté vody bohaté na rybky menší než 10 cm, 

které loví střemhlavým pádem z větve nad vodou.Vyskytuje se proto na březích pomaleji tekoucích vod, ale 
i rybníků a jezer. V hnízdním období vyžaduje vhodné vertikální hlinité či písčité, více než 1 m vysoké 
břehy, ve kterých hrabe hnízdní nory.  

 ledňáček říční je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazen mezi silně ohrožené druhy.  
 u řeky Bystřice byl pozorován v červnu v úseku toku, kde jsou vhodné břehy pro hnízdění ledňáčka. Nora 

nebyla nalezena, hnízdění je zde však pravděpodobné. Místo pozorování a vhodných břehů k hrabání nor je 
cca 300 m od místa křížení řeky se zájmovým koridorem. V místě křížení se břehy vhodné k hnízdění 
ledňáčků nenacházejí. 

Žluva hajní (Oriolus oriolus) – lokalita 3 
 tento tažný pták hnízdí ve světlých listnatých lesích v nízkých až středních polohách, dále v rozlehlejších 

starých parcích a zahradách, v pásech stromů okolo tekoucích i stojatých vod, polních lesících i 
větrolamech. Akceptuje nanejvýš smíšené lesy, jehličnatým lesům se vyhýbá. Hnízda zavěšuje obvykle 
vysoko do koruny stromů, zpravidla dále od kmene.  

 žluva hajní je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi silně ohrožené druhy.  
 žluva byla pozorována na pravém břehu řeky cca 200 m od místa křížení se zájmovým koridorem. Hnízdění 

přímo v lokalitě křížení je vysoce pravděpodobné. 

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) – lokalita 3 
 obývá listnaté, nanejvýš smíšené lesy v nížinách a pahorkatinách. Jeho druhové rozšíření koresponduje 

s rozšířením habru, buku, jilmu, javoru a smrku, především je však vázán na staré dubové lesy. 
 strakapoud prostřední je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazen mezi ohrožené druhy.  
 byl pozorován v lesích na levém břehu řeky Bystřice ve vzdálenosti cca 100 m od záměru. Hnízdění je 

pravděpodobné. 

MIGRAČNÍ POTENCIÁL ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
Zájmový koridor, včetně širšího okolního území nemá z hlediska migrací živočichů 
významnější potenciál. Dle kategorizace území z hlediska výskytu a migrací velkých savců 
patří širší okolí do kategorie „území méně významné“. Zájmový koridor neprotíná žádný 
dálkový migrační koridor ani migračně významné území velkých savců. 

Západně od zájmového koridoru se nachází souvislá zástavba, která představuje neprostupnou 
migrační bariéru. V okolí zájmového koridoru nelze tedy očekávat významné migrační trasy 
živočichů regionálního nebo nadregionálního významu, ale pouze lokální přesuny místních 
živočichů (běžné druhy jako je srnec obecný, prase divoké, zajíc, liška, drobné kunovité 
šelmy) v závislosti na dostupnosti potravních zdrojů. Zájmový koridor kříží řeku Bystřici a tři 
drobné vodní toky. Řeka Bystřice představuje migrační trasu vodních živočichů kategorie E a 
vydry říční, také lze zde přepokládat letový koridor netopýrů (loviště podél vodního toku). 
Podél drobných vodotečí lze předpokládat migrační trasy drobných živočichů, zejména 
obojživelníků. 
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C.II.6  KRAJINA 

GEOMORFOLOGIE 
Zájmový koridor prochází rovinatým územím s minimální výškovou členitostí, nadmořská 
výška se pohybuje v rozmezí 218 – 221 m n. m. Z hlediska geomorfologického začlenění se 
jedná o Žerotínskou rovinu, která je součástí Hornomoravského úvalu a náleží k Západním 
vněkarpatským sníženinám. Směrem k jihu se území otevírá do široké roviny, směrem 
k severu rovinu postupně uzavírají svahy navazujících pahorkatin. 

KRAJINNÝ RÁZ 
Pro širší území je typická právě poloha při okraji rozlehlé roviny Hornomoravského úvalu, na 
kterou směrem k východu navazují vyvýšené polohy Nízkého Jeseníku, resp. Radíkovské 
vrchoviny a Přáslavická pahorkatiny. Tohoto geomorfologického kontrastu bylo v minulosti 
využito pro umístění chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku, který představuje 
dominantní stavbu s nezaměnitelným vizuálním projevem v širokém území 
Hornomoravského úvalu, i navazujících pahorkatin na protější straně 

Směrem k západu na zájmový koridor navazuje niva řeky Moravy, s původně rozsáhlou 
vnitřní deltou, dnes zachovanou v území mezi Olomoucí a Mohelnicí (chráněná jako CHKO 
Litovelské Pomoraví). 

V současném využití krajiny jednoznačně dominují rozsáhlé celky orné půdy a na městskou 
zástavbu navazující průmyslové areály. Cestní síť je radiální, směřující přirozeně směrem do 
Olomouce. 

Přírodní biotopy jsou reprezentovány menšími remízy solitérně umístěnými v zemědělské 
krajině, doprovodnou vegetací menších vodních toků a zejména porosty lesního charakteru 
v údolí Bystřice. 

Menší obce a městské části (původně samostatné obce) mají zemědělský charakter, často 
s řadou velkých zemědělských stavení typických pro tuto část Hané. Vzhledem k blízkosti 
Olomouce a atraktivitě venkovského prostředí dochází na okrajích vesnic k rozsáhlé výstavbě 
rodinných domů, která stírá původní charakter sídel. Pro okolí Olomouce jsou typickými 
prvky zbytky opevnění, tzv. forty, dnes často s průmyslovým, nebo skladovým charakterem. 

Dálkové pohledy uvnitř zájmového území jsou omezeny zástavbou, jak průmyslového, tak 
městského a vesnického charakteru doplněnou o zeleň zahrad a parků a dále větrolamy podél 
některých cest. Naopak při pohledech ze svahů Radíkovské vrchoviny směrem dovnitř 
prostoru zájmového území je viditelnost všech prvků krajiny až detailní. 

Zájmový koridor prochází ochranným pásmem vyhlášeným kolem kulturních památek areálu 
chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a areálu bývalého kláštera Hradisko. 
Jedná se o pozůstatek barokní krajinné kompozice, kdy byly obě stavby propojeny cestou 
s lipovou alejí. Tato kompozice byla v minulosti narušena výstavbou železniční trati a 
průmyslových areálů (více viz kapitola C.II.8) 

REKREAČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Území dotčené zájmovým koridorem nemá předpoklady, vzhledem k poloze na přechodu 
mezi městkou průmyslovou krajinou a otevřenou rovinatou zemědělskou krajinou pro 
výraznější rekreační využití. Prochází zde však několik značených turistických tras a 
cyklotras umožňujících spojení s okolní krajinou. 

Z ulice Přerovská směrem k Fortu Va vychází značená zelená turistická trasa, která dále 
pokračuje do Velkého Týnce (rychlostní silnici R35 překonává podchodem). 

Údolím Bystřice je vedena žlutá turistická značka a cyklotrasa spojující město Olomouc 
s obcí Bystrovany a dál směrem na Velkou Bystřici a Mariánské údolí. 

Podél silnice III/4432 mezi Chválkovicemi a Samotíškami je vybudována nová cyklostezka. 
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C.II.7  OBYVATELSTVO 

Zájmový koridor je veden otevřenou krajinou na hranici zemědělského a průmyslového 
využití, při východním okraji města Olomouce. Koridor je veden přes území města Olomouce 
(katastrální území Holice u Olomouce, Hodolany, Chválkovice a okrajově i Týneček), obcí 
Bystrovany (katastrální území Bystrovany) a Tovéř (katastrální území Tovéř). Poloha 
katastrálních území je patrná z Grafické přílohy 1. Údaje o počtu obyvatel jsou převzaty 
z databáze ArcČR 500 verze 3.0, vztaženy jsou k roku 2011. 

V současnosti prochází doprava severojižního směru, mezi rychlostní silnicí R35 a městem 
Šternberk, jednotlivými dílčími centry města Olomouce. 

Jako první je to na jihu ležící městská část Holice s katastrálním územím Holice u Olomouce, 
které zaujímá jak vlastní zástavbu s přirozeným centrem v původně samostatné obci, tak 
rozsáhlé plochy zemědělské půdy jižně od města. Městská část Holice má 3 817 obyvatel, 
rozloha katastrálního území je 1 581 ha. Obytná zástavba, převážně charakteru bydlení 
v rodinných domech navazuje na dílčí centra podél Návsi Svobody a Hamerské ulice. Na 
obytnou zástavbu navazují rozsáhlé průmyslové areály a nově i nákupní a logistická centra 
situovaná při MÚK Holice. osu katastru tvoří v severojižním směru ulice Přerovská (silnice 
I/55), která je dopravně značně zatížena a plní jak funkci obsluhy území, tak funkci tranzitní. 

Městská část Hodolany s katastrálním územím Hodolany je koridorem železniční trati 
rozdělena na dvě části. Ve východní části se nachází dopravně mimořádně zatížená křižovatka 
silnic I/35 a I/55 / I/46 (ul. Rolsberská a Hodolanská). Městská část Hodolany má 8 395 
obyvatel a rozlohu katastrálního území 424 ha. Obytná zástavba, převážně charakteru bydlení 
v rodinných a menších činžovních domech navazuje na výše zmíněné dopravní osy. 
Ve východní části území se nacházejí rozsáhlé průmyslové areály. Ve východním cípu k.ú., 
při silnici I/35 (ul. Lipenská) se nachází hřbitov. 

Stávající silnice I/46 je dále vedena jako ulice Divišova a Pavlovická přes městské části 
Bělidla (počet obyvatel 773 a rozloha katastrálního území 46 ha) a Pavlovičky (počet obyvatel 
450 a rozloha katastrálního území 67 ha), kde na komunikační osu navazuje především 
průmyslová zástavba, v Pavlovicích přecházející do obytné zástavby reprezentované 
především bydlením v rodinných domech, často se smíšenou funkcí. 

Další městskou částí jsou Chválkovice, se stejnojmenným katastrálním územím. Počet 
obyvatel je 2 160 a rozloha katastrálního území 763 ha. Obytná zástavba s převahou bydlení 
v rodinných domech je situována podél dvou komunikačních os – silnice I/46 
(ul. Chválkovická) – rodinné domy spíše městského charakteru, často se smíšenou funkcí a 
silnice III/4432 (Selské náměstí a ul. Švabinského) – původně samostatná zemědělská obec 
s převahou zemědělských stavení. Při východním okraji obce je umístěn domov pro seniory. 
Jihovýchodní část katastru zaujímají rozsáhlé průmyslové areály 

Poslední olomouckou městskou částí je Týneček, představující spíše samostatně ležící, 
původně zemědělskou obec, jejíž centrum je silně zatíženo dopravou vedenou po silnici I/46 
(ul. Šternberská). Jednoznačně převažuje bydlení v rodinných domech, často charakteru 
zemědělských usedlostí. Počet obyvatel je 472 a rozloha katastrálního území 248 ha. Severní 
část katastru tvoří zemědělské plochy. Průmyslové areály nejsou zastoupeny. 

Východně od zájmového koridoru leží samostatná obec Bystrovany, se stejnojmenným 
katastrálním územím. Počet obyvatel je 1 017 a rozloha katastrálního území 351 ha. Plochy 
bydlení jsou situovány východně od silnice III/4436 a prakticky nejsou ovlivněny negativními 
vlivy z dopravy. Menší průmyslový areál je situovaný při severním okraji obce. Ve zbylé části 
katastru převažuje zemědělská půda, významná je také řeka Bystřice s doprovodnými porosty 
lesního charakteru. V západní části katastru se nachází Fort IV, součást bývalého systému 
opevnění města Olomouce, dnes využívaný Armádou ČR ke skladovým účelům. 
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Severovýchodně od zájmového koridoru leží samostatná obce Tovéř, se stejnojmenným 
katastrálním územím. Počet obyvatel je 568 a rozloha katastrálního území 205 ha. Jádro obce 
má charakter tradiční zemědělské hanácké zástavby. Průmyslové areály nejsou zastoupeny. 
V obci se nachází křižovatka silnic III/4436 a III/44310. 

Obrázek C.7: Využití území dle Územního plánu města Olomouce 

 
 

C.II.8  HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY  

HMOTNÝ MAJETEK 
V rámci stavby dojde k přeložkám vodovodů, kanalizací, slaboproudých i silnoproudých sítí 
včetně několika přeložek vedení vysokého napětí. Podrobně budou přeložky zpracovány 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

Část trasy je vedena areálem Technických služeb Olomouc, kde zasáhne několik přístřešků. 
Tyto přístřešky budou demolovány. 
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KULTURNÍ PAMÁTKY 
Zájmový koridor prochází ochranným pásmem vyhlášeným v návaznosti na nemovité kulturní 
památky – kostel Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a klášter Hradisko, 
rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Olomouc ze dne 21. 9. 1995, 
(zn. Kult.2973/95/G). Tato místa byla v minulosti osově propojena poutní cestou s alejí, jejíž 
severní část zůstala zachována a jižní část (od kláštera Hradisko po železniční trať do 
Šternberka) byla zrušena stavbou železničních tratí a nádraží. Severní část, mezi 
Chválkovicemi a Samotiškami představuje relikt barokní kompozice krajiny a vytváří důležitý 
krajinotvorný prvek, který zdůrazňuje vzájemnou kompoziční a společenskou provázanost 
kostela na Svatém Kopečku a kláštera Hradisko. 

Vymezení ochranného pásma je patrné z Obrázku C.8. 

 

Obrázek C.8: Ochranné pásmo kulturních památek 
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D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

D.I.  CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH 

VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1  VLIVY NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 

Hlavními negativními vlivy silniční dopravy na životní prostředí jsou emise hluku, emise 
znečišťujících látek do ovzduší a riziko přímých střetů. Pozitivním přínosem nových 
silničních staveb je snížení intenzit dopravy na stávajících úsecích, lepší prostupnost území 
pro tranzitní dopravu a dobrá dostupnost průmyslových areálů ležících na okraji městské 
zástavby, bez zatahování nákladní dopravy do intravilánu sídel. 

Posuzovaný záměr odvede z hlavního severojižního tahu cca 1/3-1/2 dopravy, bez toho, aniž 
by došlo k významnému zatížení území v jiné části města, či sousedních obcí. 

Provedeným hlukovým výpočtem (viz kapitola D.I.3) bylo prokázáno, že posuzovaný záměr 
je veden v dostatečné vzdálenosti od zástavby určené k bydlení a nedojde k překračování 
limitů hluku v nejbližší obytné zástavbě. 

Realizací záměru a rozdělením dopravy dojde také k rozložení emisí znečišťujících látek 
z dopravy a významnému snížení maximálních imisních příspěvků, což je pozitivní přínos, 
přestože ani současné příspěvky nedosahují limitních hodnot. 

Realizací Severního spoje (přeložka silnice III/4432) dojde k odvedení veškeré tranzitní 
dopravy z Chválkovic a k jejímu převedení do průmyslové části města. 

Realizací záměru se zlepší dostupnost průmyslových areálů ve východní části Olomouce a 
zároveň umožní rozvoj ploch navržených územním plánem města Olomouce k průmyslovému 
využití. 

Přestože posuzovaný záměr může fungovat samostatně, lze jako jednoznačně vhodnou 
považovat realizaci navazujícího záměru I/46 Týneček – Šternberk, neboť tím dojde 
k odvedení tranzitní dopravy z posledního sídla na této severojižní trase, a to z centra 
Dolánek. 

VLIVY Z VÝSTAVBY 
Projekt organizace výstavby nebyl dosud zpracován. Lze předpokládat, že vzhledem k potřebě 
značného množství materiálu do násypů dojde ke zvýšenému zatížení dopravních tras. 

Na vlastní výstavbu lze aplikovat pouze obecné požadavky na maximální zkrácení doby 
výstavby, provádění hlučných, především demoličních prací v co nejrychlejším čase 
v běžných pracovních dnech a časech. 

 

DÍLČÍ ZÁVĚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA OBYVATELSTVO, VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH 

VLIVŮ 

Realizací posuzovaného záměru dojde ke snížení dopravy projíždějící východní částí města 
Olomouce o 1/3-1/2, bez toho aniž by byla negativně ovlivněna jiná městská část, či sousední 
obec. 
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NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA OBYVATELSTVO 

 trasy pro dopravu materiálu do násypu projednat s dotčenými obcemi 

Z hlediska vlivu na obyvatelstvo není třeba navrhovat žádná další samostatná opatření. 
Doporučení pro další projektovou přípravu jsou shodná s doporučeními formulovanými 
v kapitolách D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima a D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci (obojí viz níže). 

 

D.I.2  VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

VLIV NA KVALITU OVZDUŠÍ 
Výpočet imisních příspěvků hlavních znečišťujících látek byl proveden referenční metodou 
Systém modelování stacionárních zdrojů – SYMOS’97, programem SYMOS97, verze 
7.0.5311.11674. 

Do programu SYMOS97 vstupují následující parametry: výškopis, meteorologické údaje, 
údaje o zdrojích, údaje o referenčních bodech a údaje o znečišťujících látkách. 

Pro výpočet byl použitý výškopis odvozený z 3d vrstevnic ze Základní báze geografických 
dat České republiky (ZABAGED), v kroku 30x30 m. 

Meteorologické údaje vstupují do výpočtu prostřednictvím osmiramenné větrné růžice. 
Pro výpočet byla použita větrná růžice pro lokalitu Olomouc, s obdobím výpočtu 2010-2014, 
poskytnutá Českým hydrometeorologickým ústavem Praha. 

 

Obrázek  D.1a:  Rychlostní větrná růžice Obrázek D.1b:  Stabilitní větrná růžice 
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Údaje o zdrojích představují jednak údaje o geometrii vybraných silničních úseků 
rozdělených na segmenty o délce 25-30 m (celkem 2 435 segmentů pro stav bez výstavby a 
2 802 segmentů pro stav s výstavbou) a dále údaje o emisi znečišťujících látek z každého 
segmentu, které byly získány postupem uvedeným v kapitole B.III.1. 

Referenční body byly pro vybrané výpočtové území vygenerovány ve vzdálenosti 500 m od 
sebe a v pásu 15-50 m od osy komunikace byly zahuštěny o body ve vzdálenosti 70 m od sebe 
(celkem 1 097 referenčních bodů pro stav bez výstavby a 1 400 bodů pro stav s výstavbou). 

Údaje o znečišťujících látkách se do programu zadávají jako limitní hodnoty dané 
legislativně. Za hlavní škodliviny se v souvislosti se silniční dopravou považují oxid dusičitý 
(NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen (C6H6), suspendované částice (PM10 
a PM2,5), a benzo(a)pyren (C20H12). Imisní limity pro výše uvedené látky jsou dány Přílohou 
č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, v bodech 1-3. 

Výpočet byl proveden v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální  
(S-JTSK), natočení větrné růžice v dotčeném území vychází na 5,7°. Po stanovení imisních 
příspěvků hlavních znečišťujících látek byla použita v souladu s uvedenou metodikou fiktivní 
24-hodinová intenzita (tzn. intenzita špičkové hodiny vynásobená 24), relativní roční využití 
maximálního výkonu () bylo stanoveno na 0,31; počet hodin v provozu (Pd) na 7,31. 
Grafická prezentace výsledků výpočtu je zobrazena v Grafických přílohách I. Výsledky 
výpočtů lze prezentovat následujícím způsobem: 

Oxidy dusičitý (NO2) – hodinová koncentrace 

 imisní limit 200 g.m-3 (doba průměrování: 1 hodina) 
 pozaďové koncentrace dle ČHMÚ (rok 2009-2013): nejsou sledovány 
 výsledky výpočtu imisního příspěvku jsou vizualizovány v Grafické příloze I.1 

stav bez výstavby 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 65 g.m-3 (33% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 ve vazbě na hlavní severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) se imisní 

příspěvek pohybuje do 36 g.m-3 
 kolem ostatních zatíženějších silnic klesají imisní příspěvky na 25 g.m-3 

stav s výstavbou 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 50 g.m-3 (25% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 na severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) hodnoty imisního příspěvku 

klesají na 20-15 g.m-3 
 podél nové silnice I/46 a kolem stávající silnice I/35 (ul. Lipenská) se imisní příspěvky 

pohybují kolem 30-20 g.m-3 

Oxid dusičitý (NO2) – roční koncentrace 

 imisní limit 40 g.m-3 (doba průměrování: kalendářní rok) 
 pozaďové koncentrace dle ČHMÚ (rok 2009-2013): 13,5-32,0 g.m-3 
 výsledky výpočtu imisního příspěvku jsou vizualizovány v Grafické příloze I.1 

stav bez výstavby 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 25 g.m-3 (63% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 ve vazbě na hlavní severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) se imisní 

příspěvek pohybuje do 16 g.m-3 
 kolem ostatních zatíženějších silnic klesají imisní příspěvky na 12-8 g.m-3 
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stav s výstavbou 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 16 g.m-3 (40% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 na severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) hodnoty imisního příspěvku 

klesají na 8-4 g.m-3 
 podél nové silnice I/46 a kolem stávající silnice I/35 (ul. Lipenská) se imisní příspěvky 

pohybují kolem 12-8 g.m-3 

Oxidy dusíku (NOx) 

 imisní limit 30 g.m-3 (doba průměrování: kalendářní rok) 
 pozaďové koncentrace dle ČHMÚ (rok 2009-2013): nejsou sledovány 
 výsledky výpočtu imisního příspěvku jsou vizualizovány v Grafické příloze I.2 

stav bez výstavby 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 20 g.m-3 (67% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 ve vazbě na hlavní severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) se imisní 

příspěvek pohybuje do 10 g.m-3 
 kolem ostatních zatíženějších silnic klesají imisní příspěvky na 8-4 g.m-3 

stav s výstavbou 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 16 g.m-3 (48% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 na severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) hodnoty imisního příspěvku 

klesají na 8-4 g.m-3, hodnoty kolem 10 g.m-3 jsou dosahovány kolem ulice Lipenské (I/35) 
 podél nové silnice I/46 se imisní příspěvky pohybují kolem 8-5 g.m-3 

Oxid uhličitý (CO) 

 imisní limit 10 000 g.m-3 (doba průměrování: kalendářní rok) 
 pozaďové koncentrace dle ČHMÚ (rok 2009-2013): nejsou sledovány 
 výsledky výpočtu imisního příspěvku jsou vizualizovány v Grafické příloze I.2 

stav bez výstavby 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 450 g.m-3 (5% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 ve vazbě na hlavní severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) se imisní 

příspěvek pohybuje do 240 g.m-3 
 kolem ostatních zatíženějších silnic klesají imisní příspěvky na 200 g.m-3 

stav s výstavbou 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 320 g.m-3 (3% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 na severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) hodnoty imisního příspěvku 

klesají na 130 g.m-3, hodnoty kolem 210 g.m-3 jsou dosahovány kolem ulice Lipenské (I/35) 
 podél nové silnice I/46 se imisní příspěvky pohybují kolem 200 g.m-3 

Suspendované částice (PM10) – denní koncentrace 

 imisní limit 50 g.m-3 (doba průměrování: 24 hodin) 
 pozaďové koncentrace dle ČHMÚ (rok 2009-2013): 36. nejvyšší hodnota: 50,8-54,6 

g.m-3 
 výsledky výpočtu imisního příspěvku jsou vizualizovány v Grafické příloze I.3 
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stav bez výstavby 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 20 g.m-3 (40% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 ve vazbě na hlavní severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) se imisní 

příspěvek pohybuje do 10-15 g.m-3 
 kolem ostatních zatíženějších silnic klesají imisní příspěvky na 10-8 g.m-3 

stav s výstavbou 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 18 g.m-3 (36% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí ulice Lipenská (I/35) 
 na severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) hodnoty imisního příspěvku 

klesají na 9-7 g.m-3 
 podél nové silnice I/46 se imisní příspěvky pohybují kolem 8-6 g.m-3 

Suspendované částice (PM10) – roční koncentrace 

 imisní limit 40 g.m-3 (doba průměrování: kalendářní rok) 
 pozaďové koncentrace dle ČHMÚ (rok 2009-2013): 27,1-30,4 g.m-3 
 výsledky výpočtu imisního příspěvku jsou vizualizovány v Grafické příloze I.3 

stav bez výstavby 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 3,5 g.m-3 (9% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 ve vazbě na hlavní severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) se imisní 

příspěvek pohybuje do 2 g.m-3 
 kolem ostatních zatíženějších silnic klesají imisní příspěvky na 2-1,5 g.m-3 

stav s výstavbou 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 2,8 g.m-3 (7% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) a kolem ul. Lipenská (I/35) 
 na severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) hodnoty imisního příspěvku 

klesají na 2-1,5 g.m-3 
 podél nové silnice I/46 se imisní příspěvky pohybují kolem 1-0,5 g.m-3 

Suspendované částice (PM2,5) 

 imisní limit 25 g.m-3 (doba průměrování: kalendářní rok) 
 pozaďové koncentrace dle ČHMÚ (rok 2009-2013): 20,7 – 23,3 g . m-3 
 výsledky výpočtu imisního příspěvku jsou vizualizovány v Grafické příloze I.4 

stav bez výstavby 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 2 g.m-3 (8% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 ve vazbě na hlavní severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) se imisní 

příspěvek pohybuje do 1,2 g.m-3 
 kolem ostatních zatíženějších silnic klesají imisní příspěvky na 0,6-0,3 g.m-3 

stav s výstavbou 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 1,5 g.m-3 (6% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) a kolem ulice Lipenská (I/35) 
 na severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) hodnoty imisního příspěvku 

klesají na 0,9-0,6 g.m-3, hodnoty kolem 1 g.m-3 jsou dosahovány kolem ulice Lipenské 
(I/35) 

 podél nové silnice I/46 se imisní příspěvky pohybují kolem 0,6-0,3 g.m-3 
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Benzen 

 imisní limit 5 g.m-3 (doba průměrování: kalendářní rok) 
 pozaďové koncentrace dle ČHMÚ (rok 2009-2013): 1,7 – 1,9 g . m-3 
 výsledky výpočtu imisního příspěvku jsou vizualizovány v Grafické příloze I.5 

stav bez výstavby 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 0,18 g.m-3 (4% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 ve vazbě na hlavní severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) se imisní 

příspěvek pohybuje do 0,09 g.m-3 
 kolem ostatních zatíženějších silnic klesají imisní příspěvky na 0,03 g.m-3 

stav s výstavbou 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 0,16 g.m-3 (3% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) a kolem ulice Lipenská (I/35) 
 na severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) hodnoty imisního příspěvku 

klesají na 0,09-0,06 g.m-3, hodnoty kolem 0,01 g.m-3 jsou dosahovány kolem ulice Lipenské 
(I/35) 

 podél nové silnice I/46 se imisní příspěvky pohybují kolem 0,09-0,06 g.m-3 

Benzo(a)pyren 
 imisní limit 1 ng.m-3 (doba průměrování: kalendářní rok) 
 pozaďové koncentrace dle ČHMÚ (rok 2009-2013): 1,01 – 1,75 ng . m-3 
 výsledky výpočtu imisního příspěvku jsou vizualizovány v Grafické příloze I.2 

stav bez výstavby 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 0,175 ng.m-3 (18% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 ve vazbě na hlavní severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) se imisní 

příspěvek pohybuje do 0,09-0,06 ng.m-3 
 kolem ostatních zatíženějších silnic klesají imisní příspěvky na 0,06-0,03 ng.m-3 

stav s výstavbou 
 maximální vypočtený imisní příspěvek se přibližuje k 0,121 ng.m-3 (48% imisního limitu) 
 nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v okolí křižovatky ulic Tovární-Lipenská (I/35) / 

Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46) 
 na severojižní spojnici (ulice Rolsberská, Hodolanská (I/55, I/46) hodnoty imisního příspěvku 

klesají na 0,06-0,03 ng.m-3, hodnoty kolem 0,09-0,06 ng.m-3 jsou dosahovány kolem ulice 
Lipenské (I/35) 

 podél nové silnice I/46 se imisní příspěvky pohybují kolem 0,06-0,03 ng.m-3 

 

V zájmovém území jsou, z hlediska imisního pozadí, dosahovány a překračovány limitní 
hodnoty pro průměrnou denní koncentraci PM10, limitní hodnotě se blíží průměrné roční 
hodnoty koncentrací PM2,5 a jsou překračovány limitní hodnoty pro průměrné roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu. 

Výpočet provedený v rámci emisně-imisního prokázal, že imisní příspěvek z dopravního 
provozu na posuzovaných silničních úsecích nedosahuje ani u jedné ze znečišťujících látek 
limitní hodnoty. 

Dominantním zdrojem znečišťujících látek do ovzduší z posuzovaných silničních úseků je 
v zájmovém území jednoznačně doprava na hlavních silničních tazích (I/46, I/55, R35). 
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Nejvyšší imisní příspěvky jsou v obou posuzovaných stavech dosahovány v okolí křižovatky 
ulic Tovární-Lipenská (I/35) / Rolsberská-Hodolanská (I/55-I/46), ve stavu po výstavbě 
posuzovaného záměru však dochází ke snížení maximálních hodnot. Nejvíce zatíženým 
úsekem je pak průtah silnice I/55 a I/46 Olomoucí, kde po realizaci posuzovaného záměru 
dojde k výraznému snížení imisních příspěvků a nejvyšší příspěvky budou poté dosahovány 
kolem ulice Lipenská (silnice I/35) 

Porovnání dosažených výsledků se stávající úrovní znečištění v posuzovaném území je 
problematické, neboť imisní příspěvky z automobilové dopravy na stávajících silničních 
úsecích jsou již v současné době součástí hodnot imisního pozadí. Nejvyšší hodnoty imisního 
pozadí jsou dosahovány v intravilánu Olomouce a lze konstatovat, že po realizaci 
posuzovaného záměru zde dojde ke snížení celkového množství emitovaných znečišťujících 
látek z dopravy a k jejich rozložení do širšího území, při významném snížení maximálních 
hodnot. 

Je třeba konstatovat, že připracování emisně-imisního nebylo bráno v potaz předpokládané 
zlepšení dynamické skladby vozového parku v následujících letech. 

Posuzovaný záměr nenaplňuje dikci odst. 5 § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění a nevyžaduje tedy návrh a realizaci kompenzačních opatření. 

VLIV NA KLIMA 
Jakékoliv ovlivnění klimatu v souvislosti s posuzovanou stavbou se vzhledem k jejímu 
charakteru a rozsahu nepředpokládá. 

 

DÍLČÍ ZÁVĚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

Realizací posuzovaného záměru dojde k významnému přerozdělení dopravního proudu 
severojižního směru, s přesunem významné části dopravy z intravilánu Olomouce na novou 
trasu, vedenou v extravilánu. Při prakticky stejném objemu emitovaných škodlivých látek 
dojde jejich rozprostření do širšího území s lepší možností jejich rozptylu. Nejzatíženějším 
uzlem je v obou stavech křižovatka ulic Tovární-Lipenská (I/35) / Rolsberská-Hodolanská 
(I/55-I/46), ve stavu po výstavbě však dochází k významnému snížení maximálních hodnot. 

V rámci emisně-imisního posouzení bylo provedeným výpočtem prokázáno, že imisní 
příspěvky znečišťujících látek z provozu na sledovaných silničních úsecích nedosahují 
limitních hodnot. V širším okolí posuzovaného území jsou v současnosti překračovány limitní 
hodnoty pro průměrnou denní koncentraci PM10, a pro průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu. Automobilový provoz na posuzované silniční síti je již součástí těchto 
hodnot. Ovlivnění klimatu lze v souvislosti s posuzovanou stavbou vyloučit. 

 

NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
Při předpokladu minimalizace prašného znečištění v rámci výstavby není třeba z hlediska 
vlivu na ovzduší a klima navrhovat žádná samostatná opatření. 
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D.I.3  VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI 
K predikci hlukového zatížení silničním provozem, byl použit program SoundPLAN, 
verze 7.4. Výpočty byly prováděny pro intenzity dopravy ve výhledovém roce 2032 
(viz kapitola B.II.4). 

Na nové trase silnice I/46 byla s ohledem na budoucí kategorizaci použita výpočtová rychlost 
130 km/h, na ostatních komunikacích maximální povolené rychlosti na příslušném úseku 
komunikace. 

Posuzovány byly dvě varianty: 

bez výstavby 
 stávající stav dopravního skeletu ve východní části města Olomouc 

s výstavbou 
 stav po výstavbě a zprovoznění východní tangenty 

Pro výpočty byl sestaven 3D model širšího území východní části města Olomouc (vrstevnice 
ZABAGED) do kterého byly zahrnuty vybrané významnější komunikace doplněné ve 
variantě s výstavbou o trasu posuzované silnice I/46 a trasy souvisejících komunikací. 
Pro vyhodnocení rozsahu plošného hlukového zatížení území byly použity příslušné vrstvy 
z platné územně plánovací dokumentace. 

Hlukové zatížení bylo vypočteno jak formou plošného hlukového zatížení území (izofony ve 
výšce 2 m nad terénem), tak i jako hodnoty hluku ve výpočtových bodech v okolí plánované 
trasy. 

Výpočtové body byly zvoleny v chráněném venkovním prostoru staveb nejblíže k budoucí 
trase (na fasádách obytných objektů orientovaných k trase nové silnice I/46) a na okraji ploch 
budoucí obytné zástavby (dle ÚPD). 

Přehled výpočtových bodů: 
č. 1 Týneček, rodinný dům, Šternberská 91/54 
č. 2 Olomouc, Droždín, U Prachárny 262 
č. 3 Olomouc, Chválkovice, Švabinského 403, Domov seniorů Pohoda, chráněné bydlení 
č. 4 chráněný venkovní prostor na okraji území výhledové zástavby 
č. 5 Olomouc, Chválkovice, rodinný dům, Švabinského 635 
č. 6 Bystrovany, U Sušírny 73 
č. 7 chráněný venkovní prostor na okraji území výhledové zástavby 
č. 8 Olomouc-Holice, rodinný dům U hřiště 574 

Výsledky výpočtů jsou dokumentovány v Grafických přílohách H.1 (situace bez výstavby) a 
H.2 (situace s výstavbou) 

V jednotlivých situacích je zobrazeno plošné hlukové zatížení území (izofony) v noční době a 
hodnoty hluku ve výpočtových bodech na úrovni jednotlivých podlaží v denní a noční době 
(viz tabulky vypočtených hodnot u jednotlivých výpočtových bodů). 

Vypočtené hodnoty byly posouzeny ve vztahu k platným hygienickým limitům hluku 
dle Nařízení vlády 272/2011 Sb., kde je hygienický limit hluku (vyjádřený ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A v chráněném venkovní prostoru a chráněném venkovním 
prostoru obytných staveb) stanoven součtem základní hladiny hluku LAz = 50 dB a 
příslušných korekcí podle přílohy č. 3 tohoto nařízení vlády: 

pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích v chráněném venkovním prostoru staveb 
(vztahuje se na okolí posuzované stavby): 
pro den od 6 00 - 2200  hod LAeq,T = 60 dB 
pro noc od 2200 - 6 00 hod  LAeq,T = 50 dB 
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pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou zátěž 
v chráněném venkovním prostoru staveb: 
pro den od 6 00 - 2200  hod LAeq,T = 70 dB 
pro noc od 2200 - 6 00 hod  LAeq,T = 60 dB 

pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích v chráněném venkovním prostoru (např. 
území pro rekreaci a sport): 
pro den od 6 00 - 2200  hod LAeq,T = 60 dB 
pro noc od 2200 - 6 00 hod  LAeq,T = 60 dB 

V okolí nové posuzované komunikace nelze uplatnit korekci na starou hlukovou zátěž. 

 

Z hlukového posouzení záměru I/46 Olomouc-východní tangenta vyplývá: 

1. Silnice I/46 je vedena v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby (240-500 m). 

2. Výpočty prokázaly, že ve výhledovém roce 2032 budou v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru v okolí silnice I/46 dodrženy 
hygienické limity hluku dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. v denní i noční době. 

3. V km cca 1,600-2,000 a 5,800-6,000 leží limitní izofona 50 dB noc na okraji ploch 
vymezených v územním plánu jako plochy výhledové obytné zástavby. Proto bude nutné 
při vytváření zastavovacích plánů věnovat zvýšenou pozornost rozmístění stavebních 
objektů na těchto plochách s ohledem na jejich situování ve vztahu k vedení trasy I/46. 

4. Výstavbou silnice I/46 dojde k odvedení významné části dopravy mimo intravilán města 
Olomouce (zejména z jeho východní části) a snížení intenzity dopravy v zastavěném 
území města. S tím dojde i ke snížení hlukového zatížení chráněného venkovního 
prostoru staveb v okolí řady dnes vysoce dopravně zatížených komunikací a to o 
následující hodnoty (vztaženo k roku 2032): 

ul. Přerovská (Holice)  1,4-2,5 dB 
ul. Hamerská (Holice)  1,3 dB 
ul. Hodolanská (Hodolany)  2,8-3,3 dB 
ul. Pavlovická (Pavlovičky)  1,7-3,3 dB 
ul. Chválkovická (Chválkovice) 3,1-3,7 dB 
ul. Šternberská (Týneček)  2,7-3,4 dB 
ul. Švabinského (Chválkovice) 6,7-7,4 dB 

5. Pokud by došlo k výstavbě pouze úseku silnice I/46 východní tangenta bez návaznosti na 
následující stavbu I/46 Týneček – Šternberk lze očekávat mírné navýšení intenzit dopravy 
v místní části Dolan (Dolánky) a to z 15 267 vozidel celkem/24h (bez výstavby) na 
hodnotu 16 763 vozidel celkem/24h (s výstavbou východní tangenty), což může zvýšit 
hlukové zatížení o cca 0,3 dB, což je prakticky zanedbatelné zvýšení, ale vzhledem 
k vysokému celkovému stávajícímu zatížení tato situace není vhodná 

 

DÍLČÍ ZÁVĚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA HLUKOVOU SITUACI 

Z hlediska vlivu na hlukovou situaci bylo provedeným výpočtem prokázáno, že trasa 
posuzovaného záměru je vedena v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby tak, že 
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněných venkovních prostorech budou 
dodrženy hygienické limity hluku dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. v denní i noční době. 
V zástavbě ve východní části města Olomouce dojde vlivem převedení části dopravy na trasu 
východní tangenty ke snížení intenzi dopravy a tím i ke snížení hlukové zátěže obyvatel. 
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NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA HLUKOVOU SITUACI 

 pro obrusnou vrstvu vozovky použít povrch se sníženou emisní hlučností (např. asfaltový 
koberec mastixový SMA 11S) 

 stavbu východní tangenty koordinovat s navazující stavbou I/46 Týneček – Šternberk 
 v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat podrobnou hlukovou studii na 

základě aktuálních intenzit dopravy dle aktualizovaného modelu (nové celostátní sčítání 
dopravy je avizováno v období 2015/16) 

 případná opatření na eliminaci negativních vlivů hluku v období výstavby budou vycházet 
z projektu organizace výstavby, který bude součástí navazující projektové dokumentace 

 

D.I.4  VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

VLIV NA POVRCHOVÉ VODY 
Posuzovaný záměr kříží několik vodních toků: 

Silnice I/46 (Východní tangenta) 
km 0,680 Přáslavická svodnice  neřešeno 
km 2,500 Hamerský náhon  most (SO 203) 
km 3,580 Bystřice   most (SO 207) 
km 5,580 bezejmenný vodní tok neřešeno 
km 5,930 Adamovka   neřešeno 
km 6,730 bezejmenný vodní tok most (SO 213) 

Silnice III/4423 (Severní spoj) 
km 1,260 bezejmenný vodní tok most 
km 2,510 bezejmenný vodní tok neřešeno 
km 2,800 Adamovka   neřešeno 

Mostní objekty jsou z hlediska střetu s vodními toky navrženy dostatečně kapacitní. Mostní 
objekt přes Bystřici neomezuje průchod povodňových průtoků. 

Křížení Východní tangenty (SO 101) s vodními toky v km 0,680; 5,580 a 5,930 a Severního 
spoje (přeložka silnice III/4423 – SO 123) v km 2,510 a 2,800 není v posuzované projekční 
dokumentaci řešeno. V další fázi projekční dokumentace zde bude nezbytné navrhnout 
adekvátní řešení. S přihlédnutím k funkci vodního toku jako významného krajinného prvku a 
potencionální migrační cesty drobných živočichů doporučujeme tubosiderovou konstrukci 
s co největší možnou světelností s možností zachování tzv. suché a mokré migrační cesty. 

Koncepce odvodnění nové komunikace není v posuzované projekční dokumentaci řešena, 
pouze je uvedeno, že problematika bude řešena v dalším stupni projekční dokumentace 
formou kanalizace umístěné ve středním dělícím pásu a vypouštěním vod z vozovky do 
recipientů přes retenční nádrže s regulovaným odtokem. Při této formě odvodnění lze 
považovat riziko znečištění povrchových vod, i riziko kapacitního přetížení recipientů za 
minimální. Vliv na přerozdělení povrchových vod mezi dílčími povodími lze vzhledem 
k rovinatému charakteru území považovat za nevýznamný. 

Výstavbou posuzovaného záměru vznikne 217 304 m2 zpevněných ploch, které budou 
zabraňovat vsaku dešťových vod. Z těchto ploch bude odvedeno do recipientů cca 117 521 m3 
dešťových vod za rok. Orientační výpočet množství vod do jednotlivých recipientů je cca 
následující: 

Přáslavická svodnice:  69 753,0 m3 
Hamerský náhon:  19 757,5 m3 
Bystřice:   47 805,0 m3 
Adamovka:   80 316,0 m3 
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VLIV NA PODZEMNÍ VODY A VODNÍ ZDROJE 
Při předpokládané formě odvodnění prostřednictvím kanalizace je riziko ovlivnění 
podzemních vod a vodních zdrojů minimální. 

Posuzovaný záměr prochází v km 2,500-3,000 ochranným pásmem II. stupně vodního zdroje 
Olma. Hranice I. stupně ochrany leží cca 20-100 m od posuzovaného záměru. Vlastní vrty se 
nacházejí 100-200 m od posuzovaného záměru. V hydrogeologické studii, která je přílohou 
technické studie HBH Projektu z roku 2006 je navrženo buď využití blízkých vrtů Hanáckého 
masokombinátu, nebo realizace vrtů nových, ve vzdálenější poloze. V této technické studii 
však bylo rozdílné technické řešení, s přeložkou silnice nižší třídy vedenou územím I. stupně 
ochrany, v bezprostřední blízkostí stávajících vrtů. Od této přeložky již bylo upuštěno. 

Vzhledem k charakteru vrtů (zasahují 30m hluboko, kolektor nevystupuje na povrch, 
předpokládané proudění spodní vody směřuje od vrtů pod posuzovaný záměr) a formě 
odvodnění posuzovaného záměru není předpoklad, že by vody odváděné z vozovky 
posuzovaného záměru mohly negativně ovlivnit spodní vody, ze kterých dochází k čerpání. 

Tuto problematiku bude třeba ještě detailně prověřit hydrogeologickou studií v rámci dalšího 
stupně projekční studie. 

Ovlivnění dalších vodních zdrojů – Hanáckého masokombinátu a Černovíru lze vzhledem ke 
vzdálenosti od posuzovaného záměru a formě odvodnění vyloučit. 

Částečná poloha záměru v ploše CHOPAV Kvartér řeky Moravy nepředstavuje z hlediska 
ochranných opatření CHOPAV zásadnější omezení, neboť omezení využití území v takto 
vymezených oblastech směřuje k hospodaření a rozsahu lesních ploch, areálů živočišné 
výroby a těžby. 

DÍLČÍ ZÁVĚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA PODZEMNÍ VODY A VODNÍ ZDROJE 

Ovlivnění povrchových vod lze označit za minimální. Křížení s vodními toky je řešeno 
prostřednictvím mostních objektů, nebo není navrženo a bude třeba jej doplnit v dalším stupni 
projekční dokumentace. Navržené mostní objekty jsou dostatečně kapacitní, jak z hlediska 
převedení očekávaných průtoků, tak z hlediska zachování ekologické funkce toku v krajině, 
se zachováním migrační prostupnosti podél vodních toků. 

Riziko znečištění podzemních vod bude minimalizováno navržením kanalizace pro odvod 
dešťových vod z povrchu vozovky a jejím vypouštěním do recipientů přes retenční nádrže. 

Riziko ovlivnění kolektoru podzemní vody, který je využíván pro zásobování Olmy pitnou 
vodou se jeví jako nepravděpodobné, tuto problematiku však bude ještě třeba podrobně 
sledovat v rámci dalších stupňů projekční přípravy. 

NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 v místech křížení s vodními toky, kde není navrženo žádné řešení (Východní tangenta (SO 

101): km 0,680, km 5,580 a km 5,930, Severní spoj (Přeložka silnice III/4423 – SO 123) 
km 2,510 a km 2,800 navrhnout řešení (propustek, tubosider) s akcentem na co největší 
možnou světelnost v daných prostorových parametrech (preferovat tubosiderovou 
konstrukci před propustkem), se zachováním suché a mokré migrační cesty (podmínka je 
totožná s podmínkou k vlivu na faunu, flóru a ekosystémy a vlivu na environmentální 
charakteristiky) 

 zpracovat hydrogeologickou studii se zaměřením na oblast vodního zdroje Olma a určit 
způsob jeho ochrany, případně zvážit možnost využití jiného zdroje, či realizaci zdroje 
nového 

Jiná opatření z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody není třeba navrhovat, vzhledem 
k předpokládané formě odvodnění prostřednictvím kanalizace s retenčními nádržemi. 
Předpokladem je existence havarijního plánu pro období výstavby. 
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D.I.5  VLIVY NA PŮDU 
Trvalý zábor byl stanoven ve výši 571 697 m2 (57,2 ha), z čehož je 473 858,3 m2 (47,4 ha) 
zemědělské půdy (orná půda, sad, trvalý travní porost), 95 322,4 m2 (9,5 ha) ostatní půdy 
(zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha) a 704,3 m2 (0,07 ha) lesní půdy. Dočasný zábor 
nebyl stanoven. 

Z hlediska tříd ochrany zemědělského půdního fondu je rozdělení následující: 
26,6 %  I. třída ochrany 
  2,8 %  II. třída ochrany 
34,5 %  III. třída ochrany 
17,0 %  IV. třída ochrany 
18,9 %  V. třída ochrany 
  0,2 %  ostatní 

Riziko přímé kontaminace půdy by mělo být eliminováno odvodněním formou kanalizace. 
Stávající polní cesty budou zachovány – buď přemostěním, nebo přeložením. 

Lesní pozemek v údolí Bystřice bude posuzovaným záměrem v km 3,590-3,620 rozdělen – 
silnice I/46 přechází přes údolí řeky Bystřice na mostním objektu s délkou přemostění 53 m. 
Dotčená plocha náleží do porostní skupiny 5 (oddělení 637, dílec B, porost i), která má 
rozlohu 2,82 ha. Z této plochy bude zabráno posuzovaným záměrem 0,07 ha a zbude oddělená 
východní část o rozloze cca 0,02 ha. Tato zbylá část je napojena na porostní skupinu 7a 
(o rozloze 2,85 ha). Přístup zůstane zachován po stávající cestě. 

DÍLČÍ ZÁVĚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA PŮDU 

Realizací posuzovaného záměru dojde k rozsáhlému záboru zemědělské půdy (47,4 ha) a 
k rozdělení stávajících zemědělských pozemků. Uvedené vlivy prakticky nelze, vzhledem 
k povaze záměru minimalizovat a je třeba je vzhledem k společenské potřebnosti záměru 
akceptovat. Vliv na lesní pozemky lze považovat za málo významný, vzhledem malému 
rozsahu dotčených pozemků, při zachování jejich přístupnosti. 

NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA PŮDU 
Při předpokladu postupu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně půdy (vynětí z pozemků 
Zemědělského půdního fondu, nakládání se skrytou ornicí) není třeba z hlediska vlivu půdu 
navrhovat žádná samostatná opatření. 

D.I.6  VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
Posuzovaný záměr není ve střetu s žádným ložiskem nerostných surovin, ani nezasahuje 
žádné poddolované území.  

Celá trasa je vedena na násypu, bez nutnosti zasahovat do horninového podloží. 

Vzhledem k vedení trasy na násypu bude nezbytné dovézt značné množství materiálu, 
předpokládaný objem činí 1 071 056 m3. Zdrojové lokality zatím nebyly určeny. 

DÍLČÍ ZÁVĚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Zásah horninového prostředí v místě realizace posuzovaného záměru lze označit za 
minimální. Přírodní zdroje zde nejsou identifikovány. Vzhledem k vedení celé trasy na 
násypu však bude třeba dovést značný objem materiálu z jiných zdrojů. Konkrétní lokality 
zatím určeny nebyly. 

NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 
Z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje není třeba navrhovat žádná 
samostatná opatření. 



I/46 Olomouc-východní tangenta 
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

HBH Projekt spol. s r. o.  Brno,  srpen 2015 

 
53

D.I.7  VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 
Posuzovaný záměr je veden prakticky výlučně po zemědělské půdě. Přírodně hodnotnější 
lokality jsou vázány především na vodní toky a jejich doprovodné porosty. 

Zájmový koridor nemá vzhledem k blízkosti rozsáhlého zastaveného území města Olomouce 
potenciál k významnějšímu využívání pro migrace živočichů. Lze předpokládat migrační 
využití drobnými druhy savců a obojživelníky podél vodních toků. 

 

V km 0,680 kříží posuzovaný záměr Přáslavickou svodnici (lokalita 1). V místě křížení bude 
nezbytné navrhnout objekt pro převedení vodního toku (nejspíš propustek, nebo tubosider, viz 
kapitoly D.I.4 a D.I.9). V místě trvalého záboru budou odstraněny stávající doprovodné 
porosty vodního toku. Uvedený zásah lze vzhledem k běžnosti tohoto typu biotopu a 
nepřítomnosti zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v okolní krajině považovat za 
nevýznamný. Navržený objekt musí umožnit migraci živočichů (obojživelníci, drobní 
obratlovci) podél vodního toku, je třeba zachovat spojitou suchou a mokrou migrační cestu. 

V km 2,500 kříží posuzovaný záměr Hamerský náhon (lokalita 2). Oblast křížení přechází 
posuzovaný záměr na čtyřpolovém mostním objektu (SO 204) o výšce cca 5-6 m. V místě 
křížení budou odstraněny dřeviny a upraveno podmostí. V uvedené lokalitě byli při 
biologickém průzkumu zastiženi lovící rorýsi obecní (ohrožený druh). Vzhledem k tomu, že 
druh zde nehnízdí, ani zde nemá k hnízdění předpoklady a vzhledem jeho vysoké mobilitě lze 
negativní vliv záměru na daný druh v této lokalitě vyloučit. Výše uvedený mostní objekt 
svými parametry umožňuje bezproblémovou migraci živočichů, ale tato zde není vzhledem 
k okolnímu urbánnímu prostředí předpokládána. Případné migrace menších druhů savců a 
obojživelníků podél vodního toku nebudou omezeny. 

V km 3,435-3,620 kříží posuzovaný záměr údolí řeky Bystřice (lokalita 3). Jedná se 
o přírodně nejcennější území v zájmovém koridoru. Posuzovaný záměr přechází přes údolí 
Bystřice na násypu a mostním objektu o třech polích, s celkovou délkou přemostění 56 m. 
Výška silnice nad stávajícím terénem bude 6-7 m. V ploše záboru komunikace bude 
odstraněna vegetace a realizován násyp a mostní objekt. Komunikace rozdělených částí bude 
možná díky mostnímu objektu. 

V ploše záboru se nacházejí porosty měsíčnice vytrvalé (ohrožený druh). Vzhledem k tomu, 
že se měsíčnice nachází ve vysoké denzitě na rozlehlejších plochách na obou březích Bystřice 
a k zachování možnosti komunikace rozdělených populací prostřednictvím mostního objektu 
lze zásah biotopu tohoto zvláště chráněného druhu považovat za akceptovatelný. 

Na lokalitě byly během průzkumu zachyceny také zvláště chráněné druhy ptáků – ledňáček 
říční (silně ohrožený druh), žluva hajní (silně ohrožený druh) a strakapoud prostřední 
(ohrožený druh). 

Ledňáček říční nemá v místě křížení s posuzovaným záměrem vhodné břehy k hnízdění, 
může sem zalétavat během lovu. 

Žluva hajní byla pozorována v blízkosti místa křížení s posuzovaným záměrem. V místě 
křížení se nacházejí vhodné stromy pro hnízdění.  

Strakapoud prostřední byl pozorován v blízkosti místa křížení. V místě křížení se nacházejí 
vhodné stromy pro zahnízdění. 

Realizace záměru neohrozí populace výše uvedených druhů v údolí Bystřice, vzhledem 
k možnosti hnízdění v dané lokalitě bude však nezbytné zahájit kácení dřevin mimo hnízdní 
období těchto druhů. 

Vzhledem k tomu, že údolí Bystřice představuje migrační koridor pro řadu druhů ptáků a lze 
předpokládat jeho využití i netopýry, navrhujeme instalaci neprůhledných stěn (pokud by 
měly být stěny průhledné, musí být opatřeny polepem svislých proužků) na obou stranách 
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komunikace, v km 3,480-3,620 (2 x 140 m), o výšce 4 m. Předpokladem je, že takto navržené 
stěny zabrání střetům přelétávajících živočichů s jedoucími vozidly. 

Navržený mostní objekt umožňuje migraci všech druhů živočichů, kteří by mohli migrační 
cestu podél vodního toku využívat, přesto vzhledem k významu údolí Bystřice navrhujeme 
rozšíření mostního objektu o jedno mostní pole, nebo rozšířit navržená mostní pole tak, aby se 
délka přemostění zvětšila alespoň o 20 m (viz také kapitola D.I.10). 

V km 4,000 kříží posuzovaný záměr remíz u Fortu IV (lokalita 4). V ploše záboru budou 
odstraněny dřeviny. Na lokalitě byl kromě běžných druhů nalezen i zvláště chráněný druh – 
kosatec různobarvý (silně ohrožený druh) v malé populaci o cca 40-ti lodyhách. Vzhledem 
k malé pravděpodobnosti samostatného vzniku přirozené populace v tomto prostředí a 
s přihlédnutím k areálu rozšíření druhu je pravděpodobnější vznik této populace ve vazbě na 
zahrádkářskou činnost (jedná se o druh hojně pěstovaný). Vzhledem k této skutečnosti lze 
zásah lokality a zničení této populace považovat zásah za akceptovatelný. V případě 
požadavku ze strany orgánu ochrany přírody bude třeba provést transfer populace na jinou 
lokalitu. 

V km 6,100 kříží posuzovaný záměr alej u Chválkovic (lokalita 5). Dojde zde k vykácení části 
aleje v místě křížení. Z ekologického hlediska není tento zásah významný. 

V km 6,730 kříží posuzovaný záměr bezejmenný vodní tok u Týnečku (lokalita 6). Silnice 
I/46 přechází danou lokalitu na mostním objektu (SO 213) s délkou přemostění 28 m, a výšce 
cca 3-4 m. V místě křížení budou vykáceny doprovodné porosty vodního toku. Uvedený 
zásah lze vzhledem k běžnosti tohoto typu biotopu a nepřítomnosti zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů v okolní krajině považovat za nevýznamný. Navržený mostní objekt 
umožňuje bezproblémovou migrační prostupnost pro případné druhy živočichů využívající 
tuto migrační cestu. 

Tabulka D.1: Přehled zachycených zvláště chráněných druhů 
název česky název latinsky 395/1992 Sb. lokalita zásah míra zásahu 

kosatec 
různobarvý 

Iris variegata silně ohrožený 4 likvidace populace akceptovatelný 

měsíčnice 
vytrvalá 

Lunaria rediviva ohrožený 3 likvidace části populace akceptovatelný 
      

ledňáček 
říční 

Alcedo atthis silně ohrožený 3 výstavba v lovišti akceptovatelný 

rorýs obecný Apus apus ohrožený 2 zábor části loviště akceptovatelný 
strakapoud 
prostřední 

Dendrocopos 
medius ohrožený 3 

zábor části loviště a 
možného hnízdiště 

akceptovatelný 

žluva hajní Oriolus oriolus silně ohrožený 3 
zábor části loviště a 
možného hnízdiště  

akceptovatelný 

DÍLČÍ ZÁVĚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA FAUNU FLÓRU A EKOSYSTÉMY  
Posuzovaný záměr je veden prakticky výlučně po zemědělské půdě. Přírodně hodnotnější 
lokality jsou vázány především na vodní toky a jejich doprovodné porosty. Nejhodnotnější 
lokalitou je údolí řeky Bystřice, které představuje refugium volně žijících druhů, a to i zvláště 
chráněných v okolní zemědělské krajině. Nález kosatce různobarvého v remízu u Fortu IV lze 
označit za nestandardní a je předpoklad, že populace vznikla jako důsledek zahrádkářské 
činnosti. 

Zájmový koridor nemá vzhledem k blízkosti rozsáhlého zastaveného území města Olomouce 
potenciál k významnějšímu využívání pro migrace živočichů. Lze předpokládat migrační 
využití drobnými druhy savců a obojživelníky podél vodních toků. Údolí Bystřice představuje 
vhodný letový koridor pro ptáky i pro netopýry. 

Vliv záměru na faunu, flóru a ekosystémy lze označit za akceptovatelný, s přihlédnutím 
k dodržení níže uvedených opatření. 
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NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA FAUNU, FLÓRU A 

EKOSYSTÉMY 

 v km 3,480-3,620 navrhnout neprůhledné stěny (pokud by musely být průhledné, musí být 
opatřeny polepem svislými proužky) na obou stranách komunikace (2 x 140 m), o výšce 4 
m. Předpokladem je, že takto navržené stěny zabrání střetům přelétávajících živočichů 
s jedoucími vozidly 

 most přes řeku Bystřici (SO 207) zvětšit o jedno mostní pole, nebo rozšířit navržená 
mostní pole tak, aby se délka přemostění zvětšila alespoň o 20 m (podmínka je totožná 
s podmínkou k vlivu na environmentální charakteristiky) 

 v místech křížení s vodními toky, kde není navrženo žádné řešení (Východní tangenta (SO 
101): km 0,680, km 5,580 a km 5,930, Severní spoj (Přeložka silnice III/4423 – SO 123) 
km 2,510 a km 2,800 navrhnout řešení (propustek, tubosider) s akcentem na co největší 
možnou světelnost v daných prostorových parametrech (preferovat tubosiderovou 
konstrukci před propustkem), se zachováním suché a mokré migrační cesty (podmínka je 
totožná s podmínkou k vlivu na environmentální charakteristiky a vlivu na povrchové a 
podzemní vody) 

 nenavrhovat úpravu podmostí formou zpevněných ploch (dlažba do betonu) 

– minimalizovat plochy dočasného záboru v údolí Bystřice 

– po dobu výstavby bude jmenován tzv. biologický dozor, který bude na stavbě kontrolovat 
a zajišťovat provádění činností zajišťujících ochranu přírody (likvidace invazních druhů 
rostlin, provádění aktuálních průzkumů, zjišťování aktuální přítomnosti chráněných, nebo 
významných druhů, opatření proti vnikání volně žijících živočichů do prostoru staveniště, 
transfery druhů z prostoru staveniště) 

– odstranění stávající vegetace a skrývku zeminy v celém úseku stavby provést mimo 
vegetační období tj. optimálně od začátku listopadu do konce února 

– před výstavbou, po celou dobu výstavby a po výstavbě monitorovat výskyt invazních 
druhů rostlin a provádět opatření vedoucí k jejich likvidaci a zabránění jejich šíření 

 

D.I.8  VLIVY NA KRAJINU 
Nová liniová stavba vždy přinese dominantní a nepřehlédnutelný prvek v dotčeném krajinném 
prostoru. Minimalizace negativního projevu může spočívat v architektonickém řešení 
mostních objektů a doprovodných prvků (protihlukové stěny, zemní valy) a vhodném způsobu 
ozelenění zemního tělesa, případně doplnění zelených pásů mezi silničním tělesem a okolní 
krajinou. 

Posuzovaný záměr je veden otevřenou rovinatou krajinou na rozhraní průmyslového a 
zemědělského využití. Z hlediska cennosti a jedinečnosti zasaženého krajinného prostoru lze 
zájmovém koridoru vyčlenit dvě nestejně velké části.  

V první části, od začátku posuzovaného záměru, cca do prostoru MÚK Severní spoj prochází 
záměr krajinou bez výrazných krajinných prvků pozitivního charakteru, s výjimkou údolí řeky 
Bystřice. Trasa záměru zde stoupá z úrovně terénu až do výšky cca 10 m, aby mohla překonat 
železniční vlečku, ulici Hamerskou a Lipenskou, po té klesá až na úroveň terénu za 
překonáním údolí řeky Bystřice a následně opět stoupá na až do cca 9 m výšky aby mohla 
překonat železniční trať a přeloženou silnici III/4432 (Severní spoj). Pohledová exponovanost 
záměru je v tomto úseku minimalizována blízkostí průmyslových areálů, krajinný prostor zde 
postrádá dominanty s pozitivním projevem. 
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V druhé části, cca od MÚK Severní spoj po konec posuzovaného úseku záměr prochází 
otevřenou krajinou bez průmyslových areálů a dostává se do pohledově exponovaného území 
mezi Svatým kopečkem a Chválkovicemi, ve které je pro svou jedinečnost spočívající v 
pozůstatku barokní kompozice krajiny součástí ochranného pásma nevitých kulturních 
památek. Trasování liniové stavby tímto prostorem není vhodné, ale vzhledem k nemožnosti 
jiného trasování musí být akceptováno. Podmínkou je minimalizace projevů záměru 
spočívající ve vedení co nejvíce v úrovni terénu a omezení instalace doprovodných prvků 
(mýtné brány, svislé dopravní značení, vegetační úpravy). 

Vliv na rekreační využití dotčeného krajinného prostoru lze označit za nevýznamný, neboť 
krajina nemá předpoklady k rekreačnímu využití významnějšího charakteru. 

Volná prostupnost krajiny bude umístěním silničního tělesa omezena, ale průchodnost 
křižujících turistických tras a cyklostezek zůstává zachována, s výjimkou křížení zelené 
turistické trasy v km 1,540, které není v posuzované projekční dokumentaci řešeno. Vzhledem 
k tomu, že následná průchodnost trasy přes těleso rychlostní silnice I/35 zůstává zachována 
(podchod mostním objektem) navrhujeme umístit v místě křížení tubosider, nebo jiný 
obdobný objekt, zajišťující prostupnost tělesa záměru pro pěší a cyklisty. 

 

DÍLČÍ ZÁVĚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA KRAJINU 

Posuzovaný záměr lze z hlediska vlivu na krajinu rozdělit na dvě části. První dvě třetiny 
záměru procházejí běžnou krajinou s převažujícím průmyslovým využitím. Přes vedení 
záměru na násypech lze zasažení krajinného prostoru označit za akceptovatelné, vzhledem 
k nepřítomnosti prvků s pozitivním projevem. Poslední třetina záměru naopak prochází 
územím, které je pro svou  mimořádnou kulturně-historickou hodnotu součástí ochranného 
pásma nemovitých kulturních památek – jedná se o pozůstatky krajinného propojení Svatého 
kopečku a Klášterního Hradiska. 

 

NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA KRAJINU 

 v rámci návrhu vegetačních úprav osadit svahy násypů v km 3,430-3,620 (přechod přes 
údolí řeky Bystřice) stromovou vegetací, odpovídající okolním stromovým porostům 
(listnaté lesy) 

 v úseku km cca 5,000 po konec záměru ponechat svahy násypů pouze zatravněné, bez 
dřevin zvýrazňujících těleso komunikace 

 v km 1,540 navrhnout objekt (tubosider) pro průchod pěších a cyklistů 

 

D.I.9  VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

VLIV NA HMOTNÝ MAJETEK 
V rámci stavby dojde k přeložkám vodovodů, kanalizací, slaboproudých i silnoproudých sítí 
včetně několika přeložek vedení vysokého napětí. Podrobně budou přeložky zpracovány 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

Část trasy je vedena areálem Technických služeb Olomouc, kde zasáhne několik přístřešků. 
Tyto přístřešky budou demolovány. 

Všechny tyto střety lze při výstavbě posuzovaného typu záměru klasifikovat jako běžné. 
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VLIV NA KULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 
Posuzovaný záměr prochází v úseku km 5,560-6,700 ochranným pásmem kulturních památek 
kostela Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a kláštera Hradisko. Ochranné pásmo je 
rozděleno na lokality, posuzovaný záměr prochází Lokalitou č. 8 – Nezastavěná území, 
ve kterém nelze realizovat pozemní stavby, z této podmínky jsou však vyňaty jak Východní 
tangenta, tak Severní spoj, neboť je nelze vést tak, aby ochranné pásmo nezasáhli. Konkrétní 
technické řešení však musí být konzultováno s Památkovým ústavem. 

Posuzovaný záměr při vstupu do ochranného pásma klesá z výšky 3 m nad terénem, 
v nejnižším místě (křížení stávající silnice III/4432 s alejí u Chválkovic) je veden 1 m nad 
terénem a při opouštění ochranného pásma stoupá do výšky 5 m nad terén. Původně 
požadované vedení pod úrovní terénu není vzhledem k nemožnosti odvedení dešťových vod 
z vozovky v tomto úseku možné. 

Přeložka silnice III/4432 (Severní spoj) je vedena v souběhu s Východní tangentou, buď po 
terénu, nebo do výšky 2 m, ale nikde Východní tangentu nepřevyšuje. 

Z hlediska potencionálního dotčení archeologických lokalit bude nezbytné, v souladu se 
zákonem o státní památkové péči provést v rámci přípravy území záchranný archeologický 
průzkum. 

 

DÍLČÍ ZÁVĚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 

Posuzovaný záměr prochází ochranným pásmem nemovitých kulturních památek. Průchod 
tímto pásmem je akceptován vzhledem k nemožnosti jiného trasování. Výškové vedení 
záměru je v tomto úseku sníženo na nejnižší možnou úroveň. 

Plochy záboru stavby musí být podrobeny záchrannému archeologickému průzkumu. 

 

NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA HMOTNÝ MAJETEK A 

KULTURNÍ PAMÁTKY 

 technické řešení ve všech dalších stupních projednat s Památkovým ústavem 

 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, provést záchranný 
archeologický průzkum, v předstihu před zahájením zemních prací, v případě potřeby i 
v průběhu výstavby 

 

D.I.10  VLIVY NA ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s prvky Územního systému ekologické stability a 
s Významnými krajinnými prvky. 

Zvláště chráněná území, území soustavy Natura 2000, přírodní parky a památné stromy se 
v zájmovém koridoru nenacházejí. Vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen i ve 
stanovisku Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
viz kapitola H. 

VLIV NA ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Posuzovaný záměr prochází v úseku km 3,385-3,760 (375 m) středem regionálního biocentra 
RBC 186 Bystrovany. V tomto úseku je záměr vedený na cca 4-5 m vysokém násypu a na 
mostním objektu (SO 207) o třech polích, s délkou přemostění 15,5+22+15,5 m. V ploše 
záboru budou odstraněny stávající porosty lesního charakteru. Komunikace obou oddělených 
polovin biocentra bude omezeně možná prostřednictvím mostního objektu. Vzhledem 
k významu biocentra jako spojnice přírodních prvků v převážně průmyslově-zemědělské 
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krajině se jeví jako vhodné rozšíření mostního objektu minimálně o jedno mostní pole, nebo 
zvětšení světlosti navržených mostních polí, bude-li to technicky možné. 

Podél řeky Bystřice je veden regionální biokoridor RBK 1435 a 1436. Pro zachování 
prostupnosti území podél toho biokoridoru je navržený mostní objekt dostatečně kapacitní. 
Jeho výše navržené zvětšení je z hlediska vztahu k biokoridoru optimální,ale ne nezbytné. 

V km 6,730 posuzovaný záměr kříží lokální biokoridor LBK 31, vedený podél bezejmenného 
vodního toku. V místě křížení je záměr vedený na mostním objektu (SO 213) s délkou 
přemostění 28 m a světlou výškou cca 3 m. Tyto parametry jsou dostatečné pro průchod 
lokálního biokoridoru. 

VLIV NA VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s vodními toky, údolní nivou a lesem. Střety mají 
následující charakter: 

Silnice I/46 (Východní tangenta) 
km 0,680 Přáslavická svodnice  křížení  neřešeno nutno navrhnout propustek 
km 2,500 Hamerský náhon  křížení  most (SO 203) řešení je dostatečné 
km 3,500-3,620 les v údolí Bystřice křížení  částečně most (SO 207) řešení je dostatečné 
km 3,570-3,590 údolní niva Bystřice křížení  most (SO 207) řešení je dostatečné 
km 3,500-3,590 les v údolí Bystřice křížení  částečně most (SO 207) řešení je dostatečné 
km 3,580 Bystřice   křížení  most (SO 207) řešení je dostatečné 
km 5,580 bezejmenný vodní tok křížení  neřešeno nutno navrhnout propustek 
km 5,930 Adamovka   křížení  neřešeno nutno navrhnout propustek 
km 6,730 bezejmenný vodní tok křížení  most (SO 213) řešení je dostatečné 

Silnice III/4423 (Severní spoj) 
km 1,260 bezejmenný vodní tok křížení  most  řešení je dostatečné 
km 2,510 bezejmenný vodní tok křížení   neřešeno nutno navrhnout propustek 
km 2,800 Adamovka   křížení   neřešeno nutno navrhnout propustek 

 

Vzhledem k tomu, že v  místech křížení, kde není navrženo žádné řešení je trasa 
posuzovaného záměru vedena nízko nad terénem a lze tedy předpokládat, že umístění 
jakéhokoliv prvku o větší světlosti bude problematické (preferovaná je tubosiderová 
konstrukce s co největší možnou světelností). Při návrhu dané konstrukce je třeba dodržet 
požadavek na zachování suché a mokré migrační cesty (např. umístěním dvou propustků 
vedle sebe) a maximální možnou světelnost. 

 

DÍLČÍ ZÁVĚR Z HLEDISKA VLIVŮ NA ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 

Realizace posuzovaného záměru nebude mít žádné přímé, ani nepřímé vlivy na Zvláště 
chráněná území, soustavu Natura 2000, Přírodní parky, či Památné stromy. Posuzovaný záměr 
se dostává do střetu s prvky Územního systému ekologické stability regionální a lokální 
úrovně a Významnými krajinnými prvky vodní tok, údolní niva a les. Všechny střety jsou 
řešeny, nebo řešitelné s možností zachování funkce daného prvku, bez nutnosti dané prvky 
rušit, či měnit jejich plochu. 

 

NÁVRH OPATŘENÍ K ELIMINACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 

 most přes řeku Bystřici (SO 207) zvětšit o jedno mostní pole, nebo rozšířit navržená 
mostní pole tak, aby se délka přemostění zvětšila alespoň o 20 m 

 neupravovat podmostí formou zpevněných ploch (dlažba do betonu) 
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 násypové těleso zasahující do plochy biocentra (km 3,385-3,760) osázet odpovídajícími 
druhy dřevin (optimálně jasan, dub) 

 v místech křížení s vodními toky, kde není navrženo žádné řešení (Východní tangenta (SO 
101): km 0,680, km 5,580 a km 5,930, Severní spoj (Přeložka silnice III/4423 – SO 123) 
km 2,510 a km 2,800 navrhnout řešení (propustek, tubosider) s akcentem na co největší 
možnou světelnost v daných prostorových parametrech (preferovat tubosiderovou 
konstrukci před propustkem), se zachováním suché a mokré migrační cesty 

 

 

D.II.  ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A 

POPULACI 
 

Při výstavbě posuzovaného záměru dojde k záboru 57,2 ha. Jedná se o koridor o délce 7,3 km 
a šířce cca 20-30 m, vedený volnou krajinou na rozhraní průmyslového a zemědělského 
využití, bez obytné zástavby. Projevy provozu na posuzovaném záměru budou patrné 
v koridoru širším, v případě hlukového zatížení cca 150-200 m na obě strany od osy 
komunikace a v případě imisního zatížení až cca 500 m. Limitní izofona hlukového zatížení 
nedosahuje obytných ploch. Zvýšení imisního zatížení je v rámci jednotek procent imisního 
limitu jednotlivých znečišťujících látek. Na druhou stranu realizací záměru dojde k odvedení 
cca 1/3-1/2 dopravy ze stávajícího severojižního průjezdu městem. 

Z tohoto pohledu lze záměr při identifikovaných vlivech považovat za jednoznačně přínosný 
pro populaci východní části Olomouce. 

 

D.III.  ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH 

VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Posuzovaný záměr se nachází ve vnitrozemí, žádné vlivy přesahující státní hranice nejsou 
předpokládány. 

D.IV.  CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo, ovzduší, klima a hlukovou situaci 

 trasy pro dopravu materiálu do násypu projednat s dotčenými obcemi 

 pro obrusnou vrstvu vozovky použít povrch se sníženou emisní hlučností (např. asfaltový 
koberec mastixový SMA 11S) 

 stavbu východní tangenty koordinovat s navazující stavbou I/46 Týneček – Šternberk 

 v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat podrobnou hlukovou studii na 
základě aktuálních intenzit dopravy dle aktualizovaného modelu (nové celostátní sčítání 
dopravy je avizováno v období 2015/16) 

 případná opatření na eliminaci negativních vlivů hluku v období výstavby budou vycházet 
z projektu organizace výstavby, který bude součástí navazující projektové dokumentace 
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Z hlediska ochrany vod provést 

 v místech křížení s vodními toky, kde není navrženo žádné řešení (Východní tangenta (SO 
101): km 0,680, km 5,580 a km 5,930, Severní spoj (Přeložka silnice III/4423 – SO 123) 
km 2,510 a km 2,800 navrhnout řešení (propustek, tubosider) s akcentem na co největší 
možnou světelnost v daných prostorových parametrech (preferovat tubosiderovou 
konstrukci před propustkem), se zachováním suché a mokré migrační cesty (podmínka je 
totožná s podmínkou k vlivu na faunu, flóru a ekosystémy a vlivu na environmentální 
charakteristiky) 

 zpracovat hydrogeologickou studii se zaměřením na oblast vodního zdroje Olma a určit 
způsob jeho ochrany, případně zvážit možnost využití jiného zdroje, či realizaci zdroje 
nového 

Z hlediska ochrany zemědělské půdy 

Při předpokladu postupu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně půdy (vynětí z pozemků 
Zemědělského půdního fondu, nakládání se skrytou ornicí) není třeba z hlediska vlivu půdu 
navrhovat žádná samostatná opatření. 

Z hlediska ochrany horninového prostředí 

Z hlediska vlivu na horninové prostředí není třeba navrhovat žádná samostatná opatření. 

Z hlediska ochrany flóry, fauny a ekosystémů 

 v km 3,480-3,620 navrhnout neprůhledné stěny (pokud by musely být průhledné, musí být 
opatřeny polepem svislými proužky) na obou stranách komunikace (2 x 140 m), o výšce 4 
m. Předpokladem je, že takto navržené stěny zabrání střetům přelétávajících živočichů 
s jedoucími vozidly 

 most přes řeku Bystřici (SO 207) zvětšit o jedno mostní pole, nebo rozšířit navržená 
mostní pole tak, aby se délka přemostění zvětšila alespoň o 20 m (podmínka je totožná 
s podmínkou k vlivu na environmentální charakteristiky) 

 v místech křížení s vodními toky, kde není navrženo žádné řešení (Východní tangenta (SO 
101): km 0,680, km 5,580 a km 5,930, Severní spoj (Přeložka silnice III/4423 – SO 123) 
km 2,510 a km 2,800 navrhnout řešení (propustek, tubosider) s akcentem na co největší 
možnou světelnost v daných prostorových parametrech (preferovat tubosiderovou 
konstrukci před propustkem), se zachováním suché a mokré migrační cesty (podmínka je 
totožná s podmínkou k vlivu na environmentální charakteristiky a vlivu na povrchové a 
podzemní vody) 

 nenavrhovat úpravu podmostí formou zpevněných ploch (dlažba do betonu) 

– minimalizovat plochy dočasného záboru v údolí Bystřice 

– po dobu výstavby bude jmenován tzv. biologický dozor, který bude na stavbě kontrolovat 
a zajišťovat provádění činností zajišťujících ochranu přírody (likvidace invazních druhů 
rostlin, provádění aktuálních průzkumů, zjišťování aktuální přítomnosti chráněných, nebo 
významných druhů, opatření proti vnikání volně žijících živočichů do prostoru staveniště, 
transfery druhů z prostoru staveniště) 

– odstranění stávající vegetace a skrývku zeminy v celém úseku stavby provést mimo 
vegetační období tj. optimálně od začátku listopadu do konce února 

– před výstavbou, po celou dobu výstavby a po výstavbě monitorovat výskyt invazních 
druhů rostlin a provádět opatření vedoucí k jejich likvidaci a zabránění jejich šíření 
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Z hlediska ochrany krajinného rázu 

 v rámci návrhu vegetačních úprav osadit svahy násypů v km 3,430-3,620 (přechod přes 
údolí řeky Bystřice) stromovou vegetací, odpovídající okolním stromovým porostům 
(listnaté lesy) 

 v úseku km cca 5,000 po konec záměru ponechat svahy násypů pouze zatravněné, bez 
dřevin zvýrazňujících těleso komunikace 

 v km 1,540 navrhnout objekt (tubosider) pro průchod pěších a cyklistů 

Z hlediska ochrany památek 

 technické řešení ve všech dalších stupních projednat s Památkovým ústavem 

 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, provést záchranný 
archeologický průzkum, v předstihu před zahájením zemních prací, v případě potřeby i 
v průběhu výstavby 

 

D.V.  CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A 

NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 
 

Posouzení vlivu záměru I/46 Olomouc-východní tangenta bylo provedeno v rozsahu, který 
vyžaduje oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění, zpracované dle přílohy č. 3 tohoto zákona. 

Vycházelo se z mapových a výkresových podkladů předaných investorem, jejichž míra 
podrobnosti odpovídá dokumentaci staveb pozemních komunikací ve fázi technická studie. 
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E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

 

Technické řešení navrhovaného záměru bylo předloženo jako invariantní, dříve zvažované 
trasování bylo odmítnuto v předchozích procesech a není tak předmětem dalšího sledování. 

Porovnání se stávajícím stavem bylo provedeno z hlediska imisního a hlukového zatížení. 
Na stávající trase vedoucí východní částí Olomouce dojde po realizaci posuzovaného záměru 
k poklesu intenzit dopravy o 1/3-1/2 oproti stavu bez výstavby. Na novou trasu se dále 
přesune část dopravy i z méně zatížených silnic severojižního směru v okolí Olomouce. 
Související přeložka silnice III/4432 (Severní spoj) odvede veškerou tranzitní dopravu 
z Chválkovic do průmyslové části města. Předpokládaný přínos realizace posuzovaného 
záměru tedy spočívá v převedení významné části dopravy na novou trasu, vedenou mimo 
zastavěné území Olomouce, jejíž realizace nepřinese významné negativní vlivy na životní 
prostředí v dotčeném území. 

U posuzovaného záměru nebyly identifikovány žádné vlivy, které by znemožnily jeho 
realizaci. 

 

 

Na základě prověření vlivů na všechny složky životního prostředí lze konstatovat, že 
nebyly identifikovány vlivy, které by znemožnily realizaci posuzovaného záměru. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE 

Projekční studie 

 I/46 Olomouc - východní tangenta (Záměr projektu), Dopravoprojekt Brno, prosinec 2014 
 I/46 Olomouc-východní tangenta – Dopravní model pro potřeby HDM4, SUDOP Praha, 

listopad 2014. 
 Variantní vedení „východní tangenty“ v Olomouci (technická studie), HBH Projekt, 

březen 2006 (součástí je i Hydrogeologická studie zpracovaná firmou GEOtest Brno) 

Informace o území 

– Územní plány Olomouce, Bystrovany a Tovéř 
– Územně analytické podklady ORP Olomouc 
– Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

Internetové zdroje 

– databáze RÚAN (www.cuzk.cz/ruian/RUIAN.aspx) 
– Integrovaný informační systém památkové péče (iispp.npu.cz) 
– mapové aplikace České geologické služby (www.geology.cz) 
– mapové aplikace České informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz) 
– mapové aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (geoportal.cuzk.cz/) 
– mapové aplikace Národního geoportálu INSPIRE (www.geoportal.gov.cz) 
– nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK (www.nahlizenidokn.cuzk.cz) 
– hydroekologický informační systém VÚV TGM (www.heis.vuv.cz a www.dibavod.cz) 
– Systém evidence kontaminovaných míst (www.sekm.cz) 
– Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) (drusop.nature.cz) 
– www.botany.cz 
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G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

Předložené oznámení záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění (rozsah dle přílohy 3 zákona), je zpracováno pro záměr nazvaný 
I/46 Olomouc-východní tangenta. 

Oznamovatelem záměru (investorem) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc. 
Zpracovatelem posuzovaného technického řešení je firma Dopravoprojekt Brno. 
Zpracovatelem Oznámení EIA je Ateliér ekologie firmy HBH Projekt. 

V rámci tohoto Oznámení EIA byla posouzena jedna aktivní varianta, tedy stav s výstavbou 
předloženého záměru. V relevantních oblastech (vliv na hlukovou situaci, ovzduší a 
obyvatelstvo) byly její vlivy porovnány se stávajícím stavem. 

STRUČNÝ POPIS POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU 
Posuzovaný záměr představuje novostavbu čtyřpruhové, směrově dělené komunikace o délce 
7,350 km vedenou volnou krajinou při východním okraji města Olomouce. Návrhová 
kategorie komunikace je dle ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic) S 20,75/80. 
Dle sdělení investora bylo rozhodnuto o změně kategorie na R 21,5/100. Tato změna s sebou 
nese především zvýšení maximální povolené rychlosti z 90 km/h na 130 km/h, což bylo 
zohledněno při zpracování hlukového a emisně-imisního posouzení. 

Součástí záměru jsou tři mimoúrovňové křižovatky (MÚK), přeložky silnic nižších tříd 
v celkové délce 4 km a přeložky účelových komunikací a polních cest v délce 2 km. 

Posuzovaný záměr řeší současnou nevhodnou situaci, kdy doprava v severojižním směru 
využívá komunikací v intravilánu města Olomouce. 

Současně s posuzovaným záměrem, resp. v těsné návaznosti se plánuje realizace navazujícího 
úseku – přeložka silnice I/46 Týneček – Šternberk. 

STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ 
Posuzované území se nachází v Olomouckém kraji a navazuje na východní část města 
Olomouce. Kromě území města Olomouce (katastrální území Holice u Olomouce, Hodolany, 
Chválkovice a okrajově i Týneček) zasahuje i území obcí Bystrovany (katastrální území 
Bystrovany) a Tovéř (katastrální území Tovéř). Zájmový koridor je veden otevřenou krajinou 
na hranici zemědělského a průmyslového využití.  

Území má rovinatý charakter s minimální výškovou členitostí, nadmořská výška se pohybuje 
v rozmezí 218 – 221 m n. m. Směrem k jihu se území otevírá do široké roviny, směrem 
k severu rovinu postupně uzavírají svahy navazujících pahorkatin. Podloží je tvořeno 
štěkopísky říčních teras, překrytými hlínami a sprašemi. Na ně navazují půdy, převážně 
hnědozemě. Klima náleží k mírně teplé jednotce, průměrný roční úhrn srážek se pohybuje 
okolo 450-630 mm, převládající směry větru jsou modifikovány severojižní orientací svahů 
přilehlých pahorkatin. Zatížení ovzduší je dáno polohou na okraji městského prostředí 
s průmyslovými podniky a výrazným dopravním zatížením a dochází k překračování imisních 
limitů pro PM10. a benzo(a)pyren. 

V území jednoznačně dominuje zemědělské a průmyslové využití. Přírodní prvky jsou vázány 
na menší remízky a především vodní toky. Nejhodnotnějším přírodním segmentem krajiny je 
údolí řeky Bystřice, s porosty listnatého lesa a s výskytem chráněných druhů rostlin a 
živočichů. Krajinově významné je území mezi Chválkovicemi a Samotiškami, které je 
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součástí ochranného pásma nemovitých kulturních památek Klášterního Hradiska a Svatého 
Kopečku s pozůstatky barokní krajinné kompozice. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny se v území nacházejí prvky Územního systému 
ekologické stability a Významné krajinné prvky. 

STRUČNÝ POPIS VLIVŮ 
Realizací posuzovaného záměru dojde k významnému přerozdělení dopravního proudu 
severojižního směru, s přesunem významné části dopravy z intravilánu Olomouce na novou 
trasu, vedenou v extravilánu. Při prakticky stejném objemu emitovaných škodlivých látek 
dojde jejich rozprostření do širšího území s lepší možností jejich rozptylu. Nejzatíženějším 
uzlem je v obou stavech křižovatka ulic Tovární-Lipenská (I/35) / Rolsberská-Hodolanská 
(I/55-I/46), ve stavu po výstavbě však dochází k významnému snížení maximálních hodnot. 

V rámci emisně-imisního posouzení bylo provedeným výpočtem prokázáno, že imisní 
příspěvky znečišťujících látek z provozu na sledovaných silničních úsecích nedosahují 
limitních hodnot. V širším okolí posuzovaného území jsou v současnosti překračovány limitní 
hodnoty pro průměrnou denní koncentraci PM10, a pro průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu. Automobilový provoz na posuzované silniční síti je již součástí těchto 
hodnot. Ovlivnění klimatu lze v souvislosti s posuzovanou stavbou vyloučit. 

Z hlediska vlivu na hlukovou situaci bylo provedeným výpočtem prokázáno, že trasa 
posuzovaného záměru je vedena v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby tak, že 
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněných venkovních prostorech budou 
dodrženy hygienické limity hluku dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. v denní i noční době. 
V zástavbě ve východní části města Olomouc dojde vlivem převedení části dopravy na trasu 
východní tangenty ke snížení intenzi dopravy a tím i ke snížení hlukové zátěže obyvatel. 

Ovlivnění povrchových vod lze označit za minimální. Křížení s vodními toky je řešeno 
prostřednictvím mostních objektů, nebo není navrženo a bude třeba jej doplnit v dalším stupni 
projekční dokumentace. Navržené mostní objekty jsou dostatečně kapacitní, jak z hlediska 
převedení očekávaných průtoků, tak z hlediska zachování ekologické funkce toku v krajině, 
se zachováním migrační prostupnosti podél vodních toků. 

Riziko znečištění podzemních vod bude minimalizováno navržením kanalizace pro odvod 
dešťových vod z povrchu vozovky a jejím vypouštěním do recipientů přes retenční nádrže. 

Riziko ovlivnění kolektoru podzemní vody, který je využíván pro zásobování Olmy pitnou 
vodou se jeví jako nepravděpodobné, tuto problematiku však bude ještě třeba podrobně 
sledovat v rámci dalších stupňů projekční přípravy. 

Realizací posuzovaného záměru dojde k rozsáhlému záboru zemědělské půdy (47,4 ha) a 
k rozdělení stávajících zemědělských pozemků. Uvedené vlivy prakticky nelze, vzhledem 
k povaze záměru minimalizovat a je třeba je vzhledem k společenské potřebnosti záměru 
akceptovat. Vliv na lesní pozemky lze považovat za málo významný, vzhledem malému 
rozsahu dotčených pozemků, při zachování jejich přístupnosti. 

Posuzovaný záměr je veden prakticky výlučně po zemědělské půdě. Přírodně hodnotnější 
lokality jsou vázány především na vodní toky a jejich doprovodné porosty. Nejhodnotnější 
lokalitou je údolí řeky Bystřice, které představuje refugium volně žijících druhů, a to i zvláště 
chráněných v okolní zemědělské krajině. Nález kosatce různobarvého v remízu u Fortu IV lze 
označit za nestandardní a je předpoklad, že populace vznikla jako důsledek zahrádkářské 
činnosti. 

Zájmový koridor nemá vzhledem k blízkosti rozsáhlého zastaveného území města Olomouce 
potenciál k významnějšímu využívání pro migrace živočichů. Lze předpokládat migrační 
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využití drobnými druhy savců a obojživelníky podél vodních toků. Údolí Bystřice představuje 
vhodný letový koridor pro ptáky i pro netopýry. 

Realizace posuzovaného záměru nebude mít žádné přímé, ani nepřímé vlivy na Zvláště 
chráněná území, soustavu Natura 2000, Přírodní parky, či Památné stromy. Posuzovaný 
záměr se dostává do střetu s prvky Územního systému ekologické stability regionální a 
lokální úrovně a Významnými krajinnými prvky vodní tok, údolní niva a les. Všechny 
střety jsou řešeny, nebo řešitelné s možností zachování funkce daného prvku, bez nutnosti 
dané prvky rušit, či měnit jejich plochu. 

Posuzovaný záměr lze z hlediska vlivu na krajinu rozdělit na dvě části. První dvě třetiny 
záměru procházejí běžnou krajinou s převažujícím průmyslovým využitím. Přes vedení 
záměru na násypech lze zasažení krajinného prostoru označit za akceptovatelné, vzhledem 
k nepřítomnosti prvků s pozitivním projevem. Poslední třetina záměru naopak prochází 
územím, které je pro svou  mimořádnou kulturně-historickou hodnotu součástí ochranného 
pásma nemovitých kulturních památek – jedná se o pozůstatky krajinného propojení Svatého 
kopečku a Klášterního Hradiska. 

 

Z výše uvedeného shrnutí je patrné, že vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí 
lze považovat za akceptovatelné. 
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H.  PŘÍLOHA 

 

 

 

 

 

 

– Vyjádření stavebního úřadu 

 
– Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

 

 

 

 

 

 



I/46 Olomouc-východní tangenta 
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

HBH Projekt spol. s r. o.  Brno,  srpen 2015 

 
68

 
 



I/46 Olomouc-východní tangenta 
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

HBH Projekt spol. s r. o.  Brno,  srpen 2015 

 
69

 



I/46 Olomouc-východní tangenta 
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

HBH Projekt spol. s r. o.  Brno,  srpen 2015 

 
70

 

 

SEZNAM OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ EIA 
 

 

 

Mgr. Tomáš Šikula HBH Projekt spol. s r.o. 605 536 053 t.sikula@hbh.cz 

 autorizace ke zpracování dokumentace a posudku MŽP ČR č.j. 31800/ENV/12 
 autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona, MŽP ČR 

č.j. 74312/ENV/14 

zodpovědný řešitel 

 

Mgr. David Kouřil HBH Projekt spol. s r.o. d.kouril@hbh.cz 

 autorizace ke zpracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, č.j.: 33526/ENV/14 

 autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona, MŽP ČR 
č.j. 30432/ENV/15 

kompletace dokumentu, emisně-imisní posouzení, mapové přílohy 

 

Ing. Eva Daňková HBH Projekt spol. s r.o. e.dankova@hbh.cz 

floristický průzkum 

Ing. Vladimír Kryl HBH Projekt spol. s r.o. v.kryl@hbh.cz 

posouzení hlukového zatížení území 

Ing. Tomáš Libosvár  HBH Projekt spol. s r.o. t.libosvar@hbh.cz 
posouzení migračního potenciálu území 

Ing. Lucie Paříková  HBH Projekt spol. s r.o. l.parikova@hbh.cz 

ovzduší a klima 

Mgr. Šárka Pokorná HBH Projekt spol. s r.o. s.pokorna@hbh.cz 
 autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona, MŽP ČR č.j. 9777/ENV/15 

faunistický průzkum 

 

 

 

 

 

V Brně dne 20. 8. 2015 

………………………………………. 

Mgr. Tomáš ŠIKULA 

(zodpovědný řešitel) 



0.0

0.5
1.0

1.5
2.0

2.5
3.0

3.5
4.0

4.5
5.0

5.5
6.0

6.5

7.0

7.5

8.0
8.5

9.0
9.5

10
.0

10
.5

Velká Bystřice

MÚK Keplerova

MÚK Lipenská

MÚK Severní spoj

MÚK Týneček

II/570

III/4432 (Severní spoj)

II/435

III/
44

36

I/46

I/46

III/4
436

Droždín

Holice u Olomouce

Velký Týnec

Černovír

Hodolany

Hlušovice

Dolany u Olomouce

Bystrovany

Lazce

Štarnov

Bělidla

Pavlovičky

Nový Svět
u Olomouce

Olomouc

Velký Týnec

Dolany

Hlušovice

Tovéř

Bohuňovice

Bystrovany

Samotišky

Bukovany

Chválkovice

Nemilany

Tovéř

Týneček

Vsisko

Velká Bystřice

Hejčín

Povel

Nová Ulice

Slavonín

Řepčín

Samotišky

Olomouc-město

Nové Sady
u Olomouce

Štarnov

Bukovany u Olomouce

Klášterní
Hradisko

I/4
6

II/446
II/435

III/4432

R35

I/35

II/570

III/44610

III/44311

II/448

II/635

III/4464

III/4
436

I/55

55     2

III/03551

III/4359h

III/
43

53

I/4
6

4359

I/35

III/44310

R35

III/
44

36

I/55

I/35

II/570

I/55

0 1 20.5 km

Přehledná situace

mapový podklad: Základní mapa ČR 1:10 000 © ČÚZK

mapová kompozice: Mgr. David Kouřil

datum: srpen 2015
měřítko: 1:30 000

Grafická příloha 1

Projektová kancelář
pro dopravní a inženýrské stavby

Kabátníkova 5, 602 00  Brno

technické řešení: Dopravoprojekt Brno (2014)
správní hranice: ArcČR® 500 © ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2014
silniční síť: ZABAGED © ČÚZK

I/46 Olomouc-východní tangenta
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí









453,9 43,8

7

51,7 40,9

1

1 46,6 35,8
2 49,1 38,2

3

1 49,2 39,2
2 49,6 39,6
3 50,0 40,0

5

1 42,5 32,7
2 43,0 33,2

2 1 45,1 35,5

6

1 49,0 38,0

8

1 44,8 34,2
2 45,1 34,5

I/46 Olomouc-východní tangenta
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Vypracoval: Ing. Vladimír Kryl, srpen 2015
mapový podklad: Zabaged © ČÚZK

1:20 000
0 50100 200 300 400

m

zástavba

výpočtové území

bydlení - stav

bydlení - návrh

rekreace

veřejné vybavení

lesní půda se stromy

1 výpočtový bod před fasádou

3 výpočtový bod - volné akustické pole

1 57,3 49,8
2 58,3 50,8
3 59,3 51,8

hodnoty hluku
podlaží/den/noc

Situace bez výstavby
Hlukové zatížení území, noční doba

intenzity dopravy rok 2032

Grafická p říloha H.1

dB(A)

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  

TÝNEČEK

CHVÁLKOVICE

BYSTROVANY

HODOLANY

PAVLOVIČKY

HOLICE

BĚLIDLA

OLOMOUC



458,0 48,7

7

58,3 48,9

1

1 55,2 45,9
2 55,6 46,2

3

1 55,1 45,8
2 55,3 46,0
3 55,2 45,9

5

1 53,9 44,6
2 54,1 44,7

2 1 47,4 38,1

6

1 52,9 43,1

8

1 55,1 45,8
2 55,2 46,0

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

4.
0

4.
5

5.
0

5.
5

6.
0

6.
5

7.
0

7.
5

8.
0

I/46 Olomouc-východní tangenta
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Vypracoval: Ing. Vladimír Kryl, srpen 2015
mapový podklad: Zabaged © ČÚZK

1:20 000
0 50100 200 300 400

m

zástavba

výpočtové území

bydlení - stav

bydlení - návrh

rekreace

veřejné vybavení

lesní půda se stromy

1 výpočtový bod před fasádou

3 výpočtový bod - volné akustické pole

1 57,3 49,8
2 58,3 50,8
3 59,3 51,8

hodnoty hluku
podlaží/den/noc

Situace s výstavbou
Hlukové zatížení území, noční doba

intenzity dopravy rok 2032

Grafická p říloha H.2

dB(A)

 <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 <  

TÝNEČEK

CHVÁLKOVICE

BYSTROVANY

HODOLANY

PAVLOVIČKY

HOLICE

BĚLIDLA

OLOMOUC

začátek stavby

konec stavby



16

32

25

23

14

15.7

16.9
16.4

19.1
17.9

17.4
23.9

14.1
15.2

23.9
22.4

22.1
31.7

18.8
23.1

31.9

25.2

15.8
14.8

19.2
22.2

23.3

13.8
14.3

19.6
21.7

21.7

15.8
13.8

15.7
22.5

16.5
20.2

15.2

14.9
16.7

14.1
14.8

16.3
13.5

14.8
13.6

13.6
13.6

16

32

25

23

14

15.7

16.9
16.4

19.1
17.9

17.4
23.9

14.1
15.2

23.9
22.4

22.1
31.7

18.8
23.1

31.9

25.2

15.8
14.8

19.2
22.2

23.3

13.8
14.3

19.6
21.7

21.7

15.8
13.8

15.7
22.5

16.5
20.2

15.2

14.9
16.7

14.1
14.8

16.3
13.5

14.8
13.6

13.6
13.6

Silniční úseky zahrnuté do výpočtu
navržené silniční úseky
stávající silniční úseky

Příspěvek k průměrné hodinové koncentraci NO2 (μg.m-3)
Imisní limit: 200 μg.m-3

10
20
30
40

Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 (μg.m-3)
Imisní limit: 40 μg.m-3

0.0 - 4.0
4.1 - 8.0
8.1 - 12.0
12.1 - 16.0
16.1 - 20.0
20.1 - 24.0

0 500 1 000250 m

13.5 - 32.0

Imisní pozadí
Pětileté průměrné koncentrace (2009-2013)

roční průměr

Imisní příspěvek NO2
z dopravy na vybraných silničních úsecích

mapový podklad: Základní mapa ČR 1:50 000 © ČÚZK
Projektová kancelář

pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00  Brno

vypracoval: Mgr. David Kouřil
datum: srpen 2015
měřítko: 1:30 000

Grafická příloha I.1

s výstavbou

I/46 Olomouc-východní tangenta
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

bez výstavby



Silniční úseky zahrnuté do výpočtu
navržené silniční úseky
stávající silniční úseky

Příspěvek k max. denní 8-mi hodinové koncentraci CO (μg.m-3)
80
160
240
320

Příspěvek k průměrné roční koncentraci NOx (μg.m-3)
Imisní limit: 30 μg.m-3

0.0 - 4.0
4.1 - 8.0
8.1 - 12.0
12.1 - 16.0
16.1 - 20.0

0 500 1 000250 m s výstavbou

I/46 Olomouc-východní tangenta
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

bez výstavby

Imisní příspěvek NOx a CO
z dopravy na vybraných silničních úsecích

mapový podklad: Základní mapa ČR 1:50 000 © ČÚZK
Projektová kancelář

pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00  Brno

vypracoval: Mgr. David Kouřil
datum: srpen 2015
měřítko: 1:30 000

Grafická příloha I.2



52  /  28

51.8  /  28

54  /  29.7

54  /  30.2

54  /  30.2

51  /  27.3

53  /  29.2

51  /  27.3

51.5  /  27.7
51.7  /  27.9

52.4  /  28.5
52.1  /  28.3

52.1  /  28.4

51.4  /  27.6

54.6  /  30.4
53.9  /  29.7

53.6  /  29.5

51.4  /  27.6
52.5  /  28.4

54.2  /  29.9

53.6  /  30.1
52.7  /  29.2

52.3  /  28.3
51.4  /  27.8

53.1  /  29.2
53.1  /  29.3

52.5  /  28.9
52.5  /  28.9

51.1  /  27.5
53.4  /  29.4

53.4  /  29.4

53.2  /  29.3

52.1  /  28.2
50.9  /  27.3

51.6  /  27.9
53.7  /  29.7

51.7  /  28.1
53.8  /  29.4

51.5  /  27.6
50.9  /  27.2

50.9  /  27.2
51.6  /  27.8

51.6  /  27.7

52.7  /  28.7
50.8  /  27.1

50.8  /  27.1
50.9  /  27.2

51.2  /  27.3
51.4  /  27.3

52  /  28

51.8  /  28

54  /  29.7

54  /  30.2

54  /  30.2

51  /  27.3

53  /  29.2

51  /  27.3

51.5  /  27.7
51.7  /  27.9

52.4  /  28.5
52.1  /  28.3

52.1  /  28.4

51.4  /  27.6

54.6  /  30.4
53.9  /  29.7

53.6  /  29.5

51.4  /  27.6
52.5  /  28.4

54.2  /  29.9

53.6  /  30.1
52.7  /  29.2

52.3  /  28.3
51.4  /  27.8

53.1  /  29.2
53.1  /  29.3

52.5  /  28.9
52.5  /  28.9

51.1  /  27.5
53.4  /  29.4

53.4  /  29.4

53.2  /  29.3

52.1  /  28.2
50.9  /  27.3

51.6  /  27.9
53.7  /  29.7

51.7  /  28.1
53.8  /  29.4

51.5  /  27.6
50.9  /  27.2

50.9  /  27.2
51.6  /  27.8

51.6  /  27.7

52.7  /  28.7
50.8  /  27.1

50.8  /  27.1
50.9  /  27.2

51.2  /  27.3
51.4  /  27.3

2009_2013point
Silniční úseky zahrnuté do výpočtu

navržené silniční úseky
stávající silniční úseky

Příspěvek k průměrné 24hod. koncentraci PM10 (μg.m-3)
Imisní limit: 50 μg.m-3

5
10
15

Příspěvek k průměrné roční koncentraci PM10 (μg.m-3)
range

0.00 - 0.50
0.51 - 1.00
1.01 - 1.50
1.51 - 2.00
2.01 - 2.50
2.51 - 3.00

0 500 1 000250 m

50.8 – 54.6  /  27.1 - 30.4

Imisní pozadí
Pětileté průměrné koncentrace (2009-2013)
36. max. 24hod. průměr  /  roční průměr

s výstavbou

I/46 Olomouc-východní tangenta
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

bez výstavby

Imisní příspěvek PM10
z dopravy na vybraných silničních úsecích

mapový podklad: Základní mapa ČR 1:50 000 © ČÚZK
Projektová kancelář

pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00  Brno

vypracoval: Mgr. David Kouřil
datum: srpen 2015
měřítko: 1:30 000

Grafická příloha I.3



54

52

54

54

51

53

51

51.8

51.5
51.7

52.4
52.1

52.1

51.4

54.6
53.9

53.6

51.4
52.5

54.2

53.6
52.7

52.3
51.4

53.1
53.1

52.5
52.5

51.1
53.4

53.4

53.2

52.1
50.9

51.6
53.7

51.7
53.8

51.5
50.9

50.9
51.6

51.6

52.7
50.8

50.8
50.9

51.2
51.4

54

52

54

54

51

53

51

51.8

51.5
51.7

52.4
52.1

52.1

51.4

54.6
53.9

53.6

51.4
52.5

54.2

53.6
52.7

52.3
51.4

53.1
53.1

52.5
52.5

51.1
53.4

53.4

53.2

52.1
50.9

51.6
53.7

51.7
53.8

51.5
50.9

50.9
51.6

51.6

52.7
50.8

50.8
50.9

51.2
51.4

Silniční úseky zahrnuté do výpočtu
navržené silniční úseky
stávající silniční úseky

Příspěvek k průměrné roční koncentraci PM2.5 (μg.m-3)
Imisní limit: 25 μg.m-3

0.00 - 0.30
0.31 - 0.60
0.61 - 0.90
0.91 - 1.20
1.21 - 1.50
1.51 - 1.80
1.81 - 2.10

0 500 1 000250 m

20.7 - 23.3

Imisní pozadí
Pětileté průměrné koncentrace (2009-2013)

roční průměr, 36. nejvyšší hodnota

s výstavbou

I/46 Olomouc-východní tangenta
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

bez výstavby

Imisní příspěvek PM2.5
z dopravy na vybraných silničních úsecích

mapový podklad: Základní mapa ČR 1:50 000 © ČÚZK
Projektová kancelář

pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00  Brno

vypracoval: Mgr. David Kouřil
datum: srpen 2015
měřítko: 1:30 000

Grafická příloha I.4



2  /  1.7

1.8  /  1

2  /  1.72

2  /  1.67

1.8  /  1.1

1.9  /  1.09

1.8  /  1.06
1.8  /  1.09

1.9  /  1.31
1.9  /  1.26

1.9  /  1.27
1.9  /  1.64

1.8  /  1.06
1.8  /  1.15

1.9  /  1.71
1.9  /  1.74

1.9  /  1.72

1.8  /  1.11
1.8  /  1.31

1.9  /  1.75
1.9  /  1.75

1.8  /  1.32
1.8  /  1.16

1.8  /  1.61
1.9  /  1.75

1.9  /  1.71
1.9  /  1.62

1.8  /  1.07
1.8  /  1.09

1.8  /  1.67
1.9  /  1.75

1.9  /  1.73
1.9  /  1.68

1.7  /  1.32
1.8  /  1.03

1.8  /  1.22
1.8  /  1.68

1.8  /  1.29
1.8  /  1.65

1.7  /  1.21
1.7  /  1.02

1.8  /  1.03
1.8  /  1.18

1.8  /  1.04

1.6  /  1.47
1.7  /  1.02

1.7  /  1.01
1.7  /  1.01

1.7  /  1.01

2  /  1.7

1.8  /  1

2  /  1.72

2  /  1.67

1.8  /  1.1

1.9  /  1.09

1.8  /  1.06
1.8  /  1.09

1.9  /  1.31
1.9  /  1.26

1.9  /  1.27
1.9  /  1.64

1.8  /  1.06
1.8  /  1.15

1.9  /  1.71
1.9  /  1.74

1.9  /  1.72

1.8  /  1.11
1.8  /  1.31

1.9  /  1.75
1.9  /  1.75

1.8  /  1.32
1.8  /  1.16

1.8  /  1.61
1.9  /  1.75

1.9  /  1.71
1.9  /  1.62

1.8  /  1.07
1.8  /  1.09

1.8  /  1.67
1.9  /  1.75

1.9  /  1.73
1.9  /  1.68

1.7  /  1.32
1.8  /  1.03

1.8  /  1.22
1.8  /  1.68

1.8  /  1.29
1.8  /  1.65

1.7  /  1.21
1.7  /  1.02

1.8  /  1.03
1.8  /  1.18

1.8  /  1.04

1.6  /  1.47
1.7  /  1.02

1.7  /  1.01
1.7  /  1.01

1.7  /  1.01

Silniční úseky zahrnuté do výpočtu
navržené silniční úseky
stávající silniční úseky

Příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu (μg.m-3)
Imisní limit: 5 μg.m-3

0.03
0.06
0.09
0.12
0.14
0.17

Příspěvek k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu (ng.m-3)
Imisní limit: 1 ng.m-3

0.000 - 0.030
0.031 - 0.060
0.061 - 0.090
0.091 - 0.120
0.121 - 0.150
0.151 - 0.180

0 500 1 000250 m

1.7 – 1.9  /  1.01 – 1.75

Imisní pozadí
Pětileté průměrné koncentrace (2009-2013)

roční průměr – benzen / roční průměr – benzo(a)pyren

s výstavbou

I/46 Olomouc-východní tangenta
Oznámení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

bez výstavby

Imisní příspěvek benzenu a benzo(a)pyrenu
z dopravy na vybraných silničních úsecích

mapový podklad: Základní mapa ČR 1:50 000 © ČÚZK
Projektová kancelář

pro dopravní a inženýrské stavby
Kabátníkova 5, 602 00  Brno

vypracoval: Mgr. David Kouřil
datum: srpen 2015
měřítko: 1:30 000

Grafická příloha I.5




