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Vyjádření statutárního města Olomouce k záměru

ElA - zahájení zjišt‘ovacího řízení a zveřejnění informací dle 16 - I/46Olomouc -

východní tangenta

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 30.12.2015 žádost k výše uvedené akci.
Součástí podání byla dokumentace, kterou zpracoval HBH Projekt spol. s r.o., IC: 44961944, Kabátníkova 216/5,
602 00 Brno.
Oznamovatelem je Reditelství silnic a dálnic CR, IC: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4—Nusle.

Popis akce
(Ing. Karel Dreiseitl, tel. 588488332)

Jedná se o novostavbu čtyřprubové, směrově dělené komunikace o délce 7,350 km, se třemi mimoúrovňovými
křižovatkami, doplněnou o přeložky silnic nižších tříd, z nichž nejvýznamnější je přeložka silnice 111/4432
(Severní spoj) měnící distribuci dopravy v přilehlé severní části města, Chválkovicích.
Navržená silnice odvede podstatnou část dopravy severojižního směru, která v současné době využívá tilic
Přerovská, Rolsberská (silnice 1/55), Hodolanská, Divišova, Pavlovická, Chválkovická, Sternberská (stávající
silnice 1146).

Vyjádření oddělení péče o krajinu a zemědělství
(Ing. Kamila Kolenyáková, tel. 588488346)

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, příslušný orgán ochrany přírody dle 77 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemá k předložené dokumentaci připomínky.
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Vyjádření orgánu ochrany ovzduší
(Bc. Ludmila Hýblová, tel. 588488341 )

Orgán ochrany ovzduší MMOL souhlasí s navrženým záměrem a nepožaduje další posuzování dle zákona
Č. 100/200 1 Sb., v platném znění.

Vyjádření vodoprávního úřadu
(Ing. Vladimíra HuČínová, tel. 588488323)

Magistrát města O]ornouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
104 odst. 2 písm. c) a 106 vodního zákona a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluje následující:

Popis z hlediska dotčení zájmů vodního hospodářství -

Navrhovaná stavba se nachází v hydrologickém pořadí č. 4-10-03-1201-0-00, 4-10-03-1 153-0-00, 4-10-03-1 152-0-
00, 4-10-03-1154-0-00, 4-10-03-l 130-0-00 a 4-10-03-1 124-0-00, v HOR svrchní vrstvy č. 1621 a 1622, základní
vrstvy č. 2220, v CHOPAV Kvartér řeky Moravy, jehož ochranný režim je stanoven nařízením vlády CSR Č.
85/1981 Sb. a v 28 vodního zákona, který je nutno respektovat. Dále se nachází v záplavovém území
významného vodního toku Bystřice vyhlášeném opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje,
OZP a Ze pod č.j. KUOK 74833/201 4 ze dne 11.8.2014, v území dotčeném připravovanou stavbou je záplavové
území vymezeno pouze korytem Bystřice.

Navrhovanou stavbou budou dotčeny odtokové poměry v zájmovém území vzhledem k tornu, že trasa komunikace
je vedena v násypu a bude tedy soustředit povrchový odtok z území nacházejícího se východně a severně od
navržené trasy komunikace do profilů stávajících vodotečí odvodňujících zájmové území. Jedná se o následující
vodoteče —

- hlavní odvodňovací zařízení (dále HOZ) Č. 1163 — Přáslavická svodnice — správce Státní pozemkový úřad (dále
SPU),
- vodní tok Hamerský náhon — správce Povodí Moravy s.p. Brno,
- významný vodní tok Bystřice (lososové vody) — správce Povodí Moravy s.p. Bmo,
- přeložené HOZ č. 1156 — Adamovka — správce SPU,
- odvodňovací příkop silnice 111/4432 Samotišky, který odvádí povrchové vody z HOZ č. 1155 a dešťové vody z
obce Sarnotišky, ‚

- HOZ č. 1153 — správce SPU, HOZ ústí do prameniště Cernovír.

V zájmovém území se nachází vodovodní sítě a kanalizační stoky jak veřejné, tak ve vlastnictví soukromých
subjektů.

Záměrem bude dotčeno prameniště vodních zdrojů spol. OLMA a.s., Olomouc (odběr vody v r. 2014 činil 440335
m3/rok) a MJM Litovel a. s. (odběr vody činil v roce 2014 7005 m3/rok).
V rámci řízení ve věci povolení k některým činnostem dle 14 vodního zákona pro účely geotechnického
průzkumu v souvislosti se záměrem výstavby „1/46 Olomouc — východní tangenta“ nevydal zdejší vodoprávní úřad
povolení k některým činnostem u pozemků, které se nacházely v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje
OLMA a.s., Olomouc, stanoveném Okresním úřadem Olomouc, referát životního prostředí, pod č.j. ZP—8 116/98-
Je ze dne 30.3.1999, které se stalo pravomocným dne 13.5.1999, doplněné rozhodnutím Okresního úřadu
Olomouc, referát životního prostředí, pod č.j. ZP-5327 A/OO-To ze dne 19.12.2000, které se stalo pravomocným
dne 15.2.200 1. Do řízení bylo zasláno nesouhlasném stanovisko k provádění geologických prací v ochranném
pásmu vodního zdroje společnosti OLMA, a.s. ve kterém se mimo jiné uvedené uvádí, že předmětný vodní zdroj je
strategickým zdrojem pitné vody pro veškeré výrobní účely společnosti OLMA, a.s., a proto je nutné v rámci
předběžné preventivní opatrnosti odmítnou realizaci jakýchkoliv staveb a stavebních nebo terénních činností (tedy
i průzkumných geologických prací) v dané lokalitě, resp. ve stanovených ochranných pásmech tohoto vodního
zdroje.
Ochranné pásmo jímacích objektů ST 1 — ST 4 vodního zdroje ve vlastnictví spol. MJM Litovel a.s. bylo
vyhlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Olomouc referátu životního prostředí pod. č.j. ZP — voda/3348/91-234/7-

Telefon FAX iČ E-mail úřadu Www úřadu
588 488 141 588 488 142 www.olomouc.eu

stránka 2



1213 ze dne 4.11.1991 tehdy pro Masokombinát Haná s.p., Olomouc

Na jihu zájmového území bude dotčena podrobná drenáž ve vlastnícWí jednotlivých vlastníků odvodněných
pozemků.

V zájmovém území je třeba počítat s vysokou úrovní hladiny podzemní vody.

V rámci procesu ElA je nutno z hlediska posouzení ovlivnění zájmů vodního hospodářství doplnit následující
oblasti:

1. Provést posouzení stávajícího stavu vodotečí (ve spolupráci s jejich správci a ČHMÚ), které jsou kříženy
navrhovanou komunikací, a určeny k odvádění povrchových vod z navržené komunikace a přilehlého území.
V místě křížení s komunikací a níže po toku zdokumentovat jejich průtočné profily, max. možný převáděný
průtok, uvést m-denní a n-leté průtoky od CHMU, posouzení možnosti využití těchto vodotečí pro řízené
odvádění srážkových vod z komunikace, jak po stránce kvantitativní, tak i kvalitativní (zejména v případě jejich
odtoku do prameniště vodního zdroje) a posouzení soustředěného odtoku povrchových vod z přilehlého území
(východně a severně od komunikace). Navrhnout případná nutná opatření na vodoteči, vyvolaná potřebou
odvádění srážkových vod z komunikace a povrchových vod.
2. Ochranu dotčeného území před povodněmi je nutno projednat s odborem koncepce a rozvoje a příslušnými
správci vodotečí s přihlédnutím k platné normě.
3. Křížení vodotečí bude řešeno na základě výsledku projednání dle bodu 2. s přihlédnutím k platným normám a
stávajícímu stavu v zájmovém území níže po toku pod křížením s komunikací, případně budou navržena opatření
na zlepšení stavu na toku.
4. Dokumentaci záměru je nutno doplnit o návrh řešení problematiky odvádění povrchových vod z navrhované
komunikace (výpočty a návrh stokové sítě, případné předčištění srážkových vod, jejich retence a řízené vypouštění
musí být v souladu s platnou legislativou na úseku hospodaření se srážkovými vodami).
5. Bude vyřešena problematika dotčení ochranných pásem vodních zdrojů spol. OLMA a.s., Olomouc a MJM
Litovel a.s., jak po stránce hydrogeologického posouzení tak i projednání s vlastníky těchto vodních zdrojů.
6. Komunikací dojde k dotčení veřejné i soukromé vodovodní a kanalizační sítě nacházející se v trase stavby, což
je nutno předjednat s vlastníky těchto sítí.
7. Bude posouzeno případného ovlivnění proudění podzemních vod ajejich kvality.
8. Bude navrženo řešení dotčení stávajících podrobných zařízení v zájmovém území.

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady
(Ing. Monika Jahnová, tel. 588488334)

Předložená projektová dokumentace řeší nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby a při vlastním
provozu v obecné rovině. Nakládání s odpady je uvedeno v kapitole B.III.3. Dokumentace z hlediska nakládání
s odpady zpracovaná dle platné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zrněně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí předpisy vydané na jeho základě). V posuzovaném záměru
projektu nejsou uvedeny předpokládané druhy vznikajících odpadů (kód odpadu, kategorie).

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, jako
příslušný orgán veřejné správy v oblasti nakládání s odpady požaduje doplnění kapitoly 3.111.3. dle výše
uvedeného.

Vyjádření odboru koncepce a rozvoje
(Ing. Martin Luňáček, tel. 588488382)

Z hlediska Územního plánu Olomouc je předmětný záměr součástí ploch pro dopravní infrastrukturu 09/1 SlZ,
09/160Z. 19/033Z, 20/125Z, 20/138Z a 20/139Z. Všechny uvedené plochy jsou dle ustanovení 8.1.1. vymezeny
jako plochy pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, pro něž lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit v souladu s 170 Stavebního zákona. Dle ustanovení 5.3.5. „Koncepce silniční dopravy“ se jedná
o komunikaci nadměstského významu DS-02 „Východní tangenta (přeložka silnice 1/46) od křižovatky s R35
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po křižovatku s ul. Lipenskou, včetně křižovatek a křížení“ a DS-03 „Východní tangenta (přeložka sitnice 1/46)
od křižovatky s ul. Lipenskou dále na sever po hranici řešeného území (k.ú. Dolany), včetně křižovatek a křížení“.
Z hlediska Uzernního plánu obce Bystrovany je předmětný záměr součástí koridoru silnice I. třídy D16 „trasa a
koridor silnice 1. třídy 1/46 — upřesnění koridoru silnice 1/46 ze ZUR“. Dle Cl. 17 OZV „Zásady uspořádání
dopravy“ je pro stavbu D16 uvedeno, že „trasa a koridor silnice I. třídy 1/46, silnice bude opatřena účinným
protihlukovým opatřením tak, aby nedošlo k navýšení hlukové zátěže v obci. Dále je stavba D16 vymezena jako
veřejně prospěšná stavba VPI.
Z hlediska Uzemního plánu sídelního útvaru Tovéř je předmětný záměr součástí plochy dopravní infrastruktury —

silniční DS a zároveň plochy změn Z15.
Přeložka silnice 1/46 Olomouc — východní tangenta je v souladu s výše uvedenými územně-plánovacími
dokumentacemi vše dotčených obcí, tj. Olomouce, Bystrovan a Tovéře.

J
1 ľ?:/ Ĺ_———

(c fj‘J\ ‘

f O \ doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

) primátor města Olomouce

\O, (9) /
O \

Rozdelovmk
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 OO Olomouc
Spis
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OBEC TOVÉŘ, Tovéř 18, okres Olomouc, PSČ 78316
IČO 00635626, bank.spojení 180096935910800 Česká spořitelna,

tel. 585396690, 725 490 430, e-mail: ou@tover.cz

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Váš dopis značkylze dne Naše značka Vyřizuje Ilinka Tovéř dne: 21. 1. 2016
41 I2016 Majer

Věc: Připomínky k oznámení k ElA - „1I46 Olomouc - východní tangenta“

7. Str. 49 závěr odst. D.l.3
V oznámení se uvádí, že trasa silnice je vedena mimo obytnou zástavbu a že budou
dodrženy hygienické limity. V konci úpravy úseku tangenty je navrhováno ponechat
svahy silničního tělesa pouze zatravněné bez dřevin. Silnice tangenty je zde vedena
v násypu ve výšce cca 5 — 6 m nad terénem.
Nesouhlasíme s tímto řešením z důvodu: Již nyní je provoz ze stávající silnice 1/46
slyšet v obci Tovéř díky její poloze ve svahu na okraji údolí. Přitom je stávající silnice
vedena v úrovni terénu. Nesouhlasíme s tvrzením, že projevy provozu budou v případě
hlukového zatížení patrné v koridoru pouze 150 — 200 m na obě strany od osy
komunikace (odst. D.ll str.59)

2. Navrhovaná tangenta překonává mostem polní cestu v km 6,735. Není žádný důvod,
aby trasa polní cesty musela být vedena z polohy podél silnice 111/4432 (alej do
Samotišek) v délce 600m k mostu a 600m zpátky k silnici. Přitom je zde tangenta
překonávána lávkou pro pěší a cyklisty, navrhujeme rozšířit ji i pro provoz zemědělské
techniky. Stávající silnice 111/4432 je zde u domova důchodců zaslepena. Tento úsek
tangenty se nachází v ochranném pásmu Klášterního Hradiska a baziliky na Sv.
Kopečku — viz str. 40, kde dle odst. 0.1.8 str.56 má být trasování této stavby co nejvíce
na úrovni terénu. Křížení s bezejmenným vodním tokem lze vyřešit při podstatně nižší
výšce násypu. Není ani důvod, jak se uvádí na str. 65, aby byly stavěny průchody pod
tangentou z důvodu migrace živočichů. Dalším důvodem je zábor zemědělské půdy,
v úseku tangenty v km 6,0 - KU prochází trasa nejúrodnějšími pozemky náležícími do L
třídy ochrany ZPF (str. 30). Při výšce násypu i za použití technologií se strmějšími svahy
násypu bude zábor půdy výrazně větší než při výškovém vedení trasy na úrovni terénu.
Navrhujeme vést v km 6,0 - KU na úrovní stávajícího terénu, ponechat jen
mimoúrovňová křížení křižujících komunikací. Mimo ochranné pásmo kulturních
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památek tj. cca od km 6,7 realizovat protihluková opatření podél tangenty a vysadit
doprovodnou vegetací.

3. Str. 6 odst.B.l.2
Délka komunikace pro pěší a cyklisty u SO 154 je uvedena J85m, vsituaci je délka
248m

4. Str. 7 odst.B.l.4
Uváděný navazující záměr — Přeložka silnice 1/46 v úseku Týneček — Sternberk má být
proveden v předstihu, nebo současně s východní tangentou. K tomuto záměru obec
neobdržela žádné podklady?

5. Str. 29 odst.C.ll.3
Zřejmě překlep, uvádí se, že se lesní pozemky nacházejí v údolí řeky Bečvy

6. Dále požadujeme, aby orniční skrývka, která vznikne při výstavbě, byla využita na
zemědělských pozemcích v k.ú. Tovéř

7. Požadujeme, aby při výstavbě bylo trasování staveništní dopravy situováno mimo
zastavěné území obce.

8. Pokud dojde ke zpoplatnění nové 1/46 (mýtné) odkloní se doprava z této komunikace
zpět na původní trasy, které vedou přes obec Tovéř. Požadujeme, aby bylo navrženo
řešení, které vzniku této situace předejde.

9. Přirozený tok jarních a dešťových vod. Z Tovéře směrem ke státní silnici vedou dvě
příkopy, kterými odtéká lesní, jarní a dešťová voda. Je potřeba zachovat průtok těchto
vod do polí v katastrálním území Týneček, aby nedocházelo kjejímu zadržování a
vylévání se do polí.

Věříme, že naše výše uvedené požadavky budou vyhodnoceny a zahrnuty do dalšího
zpracování připravované východní tangenty 1/46 a budou zohledněny ve prospěch obce Tovéř.
Doufáme, že cílem všech je nejen vyřešení dopravní situace, ale í zohlednění minimálního
vlivu na obce a její obyvatele.

Miroslav Majer
Starosta obce J

BE:
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Obec Bystrovany
iČO: 48770078
Šrámkova 115/9. Bystmvany, 779 Of) ‚ tet. 585311841, e-mait:bystwvanyio1.cz

Mi fl tstetstvo životního prostředí
Odboľ výkonu státní správy VIII
Kiapkova 3
779 OO Olomouc

V Bystrovanech 22.1.2016

Vyjádření v rámci zahájeného zjišťovacího řízení k ElA k akci „1/46 Olomouc —

východní tanenta“

K zahájenému zjišt‘ovacímu řízení a materiálu ‚.1/46—východní tangenta oznámení o
posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen ‚oznámení‘) uvádíme jako dotčená obec
následující vyjádření:

1 ‚.Oznámení“ se odkazuje mi soulad s územním plánem obce Bystrovany schváleným
v červnu 2000. K tomuto UP obce byl schválen soubor zrněn č. 2 a změna č. 3 platný od r.
2014, ve kterém je podél plánované východní tangenty (směrem východním, ledy směrem
k obci Bystrovany) pás ochranné zeleně.
Vzhledem k tornu, že východní tangenta je vedena na násypech, požadujeme, aby ochranná
zeleň daná územním plánem obce Bystrovany, byla v rámci tohoto záměru zohledněna.
Požadujeme, aby v následujících stupních projektové dokutientace byl součástí projektové
dokumentace stavební objekt. jehož náplní by byla realizace souvislého pásu zeleně tvořeného
vysokými vzrostlými stromy podél násypu.

2 Na území Byslrovan je častý výskyt inverzních stavů a přízemních mlh. Z údajů
uvedených v ‚.Oznámení je zřejmé. že na území naší obce dochází k překračování limitních
hodnot pro průměrnou denní koncentraci PMIO a benzo(a)pyren. Pro zjištění stávající úrovně
znečištění ovzduší se v ‚.Oznámení vychází z pětiletých klouzavých průměrů pro období
2009 — 2013. V současné době jsou ale již zpřístupněny pětileté klouzavé průměry pro období
2010 —2014. Z porovnání těchto hodnot uvedených pro území naší obce vyplývá, že došlo ke
zhoršení stávajícího imisního zatížení obce.
Vzhledem k tomci. že rozptylová stctdie nevycházela z aktuálních hodnot. požadujeme její
nové zpracování s využitím aktuálních údajů.

PM 10 uváděné v rozptylové studii jsou přede\‘ším emitovány spalovacími motory. Podstatně
vyšší procento PMIO je však způsobeno sekundární prašností, kterou rozptylová studie
nezohledňuje.

Vzhledem k umístění záměru a převládajícímu severozápadnímu proudění zhorší další emise
škodlivin z východní tangenty (PM1O, PM2,5. henzo(a)pyren, atd..) stav ovzduší v obci. Proto



požadujeme. aby byla realizována opatření na minimalizaci škodtivých vlivů (zejména
prašnosti) a součástí záměru byla realizace pásu ochranné izolační zeleně (dle platného
územního plánu obce), reatizace lokálního hiokoridorci BK 1—6 na západní stlaně zastavěné
části obce (viz, územní plán obce).

Tento požadavek je zásadní pro mnximátní možnou ochranu zdraví občanů. Jsme přesvědčeni,
že prostředky nyní investované do výše uvedených ochranných prvků budou v budOucnLl
vyváženy eFektem ochrany zdraví občanů.

3 Zásadně nesouhlasíme s dílčím závěrem z hlediska vlivů na hlukovou situaci v kpt.
D.[.3. V ‚oznámení se uvádí, že převládající směr větru v území je severozápadní (viz.
větrné růžice v kpt. D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima atd.).
Ačkoliv je proudění vzduchu vztaženo především ke znečištění ovzduší, jde o skutečnost.
která významně ovlivní zatížení obce Bystrovany i hlukem z východní tangenty. Současně je
nutno brát v potaz, že se hluk ponese otevřenou krajinou, ve které není žádná překážka
(v úseku cca od km 4,1), která by hluk odclonila.

V materiálu se dále uvádí, že výpočtové body byly zvoleny v chráněném venkovním prostorit
staveb nejblíže k budoucí trase (na fasádách obytných objektů orientovaných k trase nové
silnice [/46 ) a na okraji ploch budoucí obytné zástavby. V hlukové studii dle našeho názoru
není dostatečně vyhodnocen hluk ve vztahu k obci Bystrovany. Na území naší obce je
hodnocen pouze výpočtový bod 6. Jeho zvolení považujeme za nevhodné, vzhledem k tornu,
že je umístěn v zákrytu za fortem IV.

V Bystrovanech budou hlukem ohroženy především RD v ul. Bundovcova, Droždínská a Na
čtvrtkách. Výpočtové body pro hluk by tedy měly být stanoveny v těchto tokalitách.

V územním plánu obce jsou navrženy podél komunikace 11/4436 plochy občanské
vybavenosti (jedná se o školské zařízení). Z předloženého materiálu není zřejmé, jaký dopad
bude mít realizace východní tangenty na tulo plochu. Proto požadujeme, aby hluková studie
v tomto místě vyhodnotila kumulativní vliv komunikace 11/4436 a východní tangenty.

Hluková studie pro stávající stav (bez výstavby), není podložena tiěřením. které by doložilo
aktuální hlukové zatížení lokality.

S ohledem na výše uvedené považujeme předloženou hlukovou studii za nedostatečnou. a
proto požadujeme její přepracování s ohledem na navrhované školské zařízení a obytnou
zástavbu v obci Bystrovany a s ohledem na další výše popsané skutečnosti a rizika.

Požadujeme tedy maximální eliminaci hlukového zatížení z plánované východní tangenty
protihlukovou stěnou, případně iealizací dalších protihlukových opatření (tichý asfalt).

4 Nová komunikace umístěná na násypu o výšce přesahující Srn bude významnou
dominantou, která negativně ovlivní krajinný ráz území, i to je jeden z důvodů pro náš
požadavek výsadby stromů podél násypu.

5 Dále požadujeme, aby orniční skrývka, která vznikne při výstavbě, byla využita na
zemědělských pozemcích v k.ú. Bystrovany.



6 Požaduteme, aby při výstavbě bylo trasování staveništní dopravy situováno mimo
zastavěné území obce.

7 Požadujeme zachování přístupu na veškeré zemědětské pozemky náležející do katastru
obce Bystrovany z katastru naší obce. u to zachováním všech polních cest.
Z předloženého materiátu není zřejmé. jak bude zachován přístup k zemědělský pozemkům
v jihozápadní části k.ú. obce Bystrovany (lokalita v okolí městského hřbitova) po polní cestě
křižující koridor nové 1/46 mezi 3.0 a 3,5km (na levém břehu řeky Bystřice, resp. podél jižní
hranice RBC 186).

8 Máme obavu, že pokud dojde ke zpoplatnění nové 1/46 (mýtné) odkloní se doprava
z této komunikace zpět na původní trasy. Proto požadujeme, aby bylo navrženo takové
dopravní značení či jiné řešení, díky kterému se vzniku této situace předejde resp. zabrání.

9 Požadujeme po realizaci záměru provést hlukové měření ve vztahu k obytné zástavbě
obce a v případě překročení limitních hodnot provést další protihluková opatření, tak aby
limity byly dodrženy.

Věříme, že všechny výše uvedené požadavky budou vyhodnoceny a ošetřeny ve prospěch
obce Bystrovany a jejích občanů, Věříme, že smyslem vybudování východní tangenty 1/46
není vyřešení dopravní situace města Olomouce bez ohledu na negativní dopady na obce
oko lní.

OBEC BYSTROVANY
Ič:48770078 -3-

za obce Bystrovany Šrámkova 115/9, 779 OO Bystrovaná

Ing. Hana Vagnerová Tel.: 585311841. e-mail: bYs(rouarttIiOl.cZ

starostka obce





Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.J.: KUOK 176/2016 Olomouc 20. 1.2076
Sp.Zn.: KÚOK1J 12852/2015/0ŽPZ17149
Vyřizuje: Mgr. Marie Zeidlerová Ministerstvo životního prostředí

Tel.: 585 508 624 Odbor výkonu státní správy VIII

E-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz
KrapkOVa3

Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství k zahájení zjišt‘ovacího řízení záměru „1146 Olomouc — východní
tangenta“, podle zákona č. 10012001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem pro
posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu výše citovaného zákona je
Ministerstvo životního prostředí.

Podáním ze dne 29. 72. 2075 pod č.j.: 90550/ENV/15 bylo Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“) doručeno zahájení zjišťovacího řízení záměru „1146 Olomouc — východní
tangenta“, dle zákona č. 700/2007 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů. Oznámení je zpracované dle přílohy č. 3 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, záměr je zařazený do kategorie I.

Předmětem záměru je výstavba východní tangenty, která je součástí přeložky silnice
1/46 mezi městy Olomouc a Sternberk. Novostavba čtyřpruhé, směrově dělené
komunikace o délce 7,350 km, se třemi mimoúrovňovými křižovatkami, doplněnou
o přeložky silnic nižších tříd, z nichž nejvýznamnější je přeložka silnice 111/4432
(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, Hodolanská,
Divišova, Pavlovická, Chválkovická a Šternberská, tj. ze stávající přetížené silnice
1/46 mezi Olomoucí a Sternberkem.

Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto k výše uvedenému zahájení
zjišt‘ovacího řízení záměru zasílá své písemné vyjádření:

Oddělení lesnictví - zpracoval: Ing. Michal Školoud (tel.: 585 508 687)

Z předložené dokumentace zpracované společností HBH projekt, projektová kancelář
pro dopravní a inženýrské stavby, Kabátníkova 5, 602 00 Brno v srpnu 2075 vyplývá,
že dojde k trvalému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa o výměře
704,3 m2.

Elektronický podpit-2,5.I 2016 I
Certifikít nltOra podpi:

Jn,nn Ing. Jn.sí Vnf
Vydnl I ZA - Qd-Cnrn
Pln,nnnUn9 62016



Proto pro následující řízení k vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž
mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry J ha a souhlas
k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa je
podle ustanovení 48 odstavce 2 písm. c) zákona č. 289/J 995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen lesní zákon), příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde
Magistrát města Olomouce.

O odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa do výměry 7 ha nebo o omezení jejich
využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí rozhoduje dle ustanovení

48 odst. J písm. d) lesního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde
Magistrát města Olomouce.

Oddělení vodního hospodářství
Vodoprávní úřad - zpracovala: Ing. Vladimíra Kubišová (tel.: 585 508 630)

Záměr se nachází v záplavovém území VyT Bystřice vyhlášeném Krajským úřadem
Olomouckého kraje, OŽPZ dne JI. 8. 2014 pod čj. KUOK 74833/2074, a jeho aktivní
zóně, prochází územím Chráněné oblasti přirozené akumulace vod — Kvartérem řeky
Moravy, vyhlášeném Nařízením vlády č.85/J98J Sb., a současně kříží i několik
drobných vodních toků.

Výše uvedený záměr lze realizovat pouze za níže uvedených podmínek:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám,
zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ust. 77
vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.

2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána
se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. Stavba musí být posouzena
z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky
a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.

3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit
odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových
hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např.
komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na
průtok větších vod než je QJ00.

4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové
průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí
s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod,
odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb
dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li
zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených
podle zákona č. 97/7966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů,
za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude
minimalizován vliv na povodňové průtoky.
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5. V aktivní zóně je mimo jiné dále zakázáno:
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod

a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a jiné podobné překážky,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů a nesmí dojít
k ohrožení jakosti či znečištění povrchových a podzemních vod.

K vydání příslušných vyjádření, souhlasů podle ust. 17 vodního zákona a povolení
staveb vodních děl, která budou součástí stavby východní tangenty, je příslušný
vodoprávní úřad Magistrátu města Olomouce.

Oddělení ochrany životního prostředí
Orgán ochrany ovzduší- zpracoval: Mgr. Petr Ošťádal (tel.: 585 508 628)

Z hlediska ochrany ovzduší není třeba záměr posuzovat dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.

Orgán odpadového hospodářství - zpracovala: Bc. Martina Fraisová
(tel. :585 508 639)

K předloženému záměru nejsou z hlediska odpadového hospodářství připomínky.

Oddělení ochrany přírody
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu - zpracoval: RNDr. Petr Vala (tel.:
585 508 641)

Ve smyslu ustanovení 17 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
v platném znění je dotčeným správním úřadem Ministerstvo životního prostředí.

Orgán ochrany přírody - zpracovala: Mgr. Eva Stodolová (tel.: 585 508 425)

Upozorňujeme, že z předložených materiálů vyplývá, že v zájmovém území byl
zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin živočichů. V případě, že v souvislosti
s realizací daného záměru bude škodlivě zasahováno do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů anebo rostlin, je nutné žádat o výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů podle 56 zákona č. 114/1 992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.

Podporujeme realizaci navržených opatření k eliminaci negativních vlivů na faunu,
flóru a ekosystémy, uvedených v kapitole D.l.7 předloženého Oznámení dle 6
zákona č. 100/2007 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vypracované firmou
HBH Projekt spol. s r.o., v srpnu 2015.
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Natura 2000 - zpracovala: Mgr. Eva Stodolová (tel.: 585 508 425)

Bez připomínek. Stanovisko s vyloučením významného vlivu záměru na lokality
soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve stanovisku Krajského úřadu Olomouckého
kraje pod čj. KUOK 60934/2015 ze dne 29. 6. 2015.

Otisk úředního razítka Ing. Josef Veselský
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Marie Zeidlerová
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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-maíl: podatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

Č.j.: KHSOC/30842/2015/OC/HOK V Olomouci dne 11.1.2016
Sp. značka: KIISOC/3084212015
Vyřizuje: Ing. Barbora Nechvátalová
C.j. odesílatele: 90550/ENV/15
Datovou schránkou

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Vyjádření k oznámení záměru „1/46 Olomouc — východní tangenta“ — zahájení zjišt‘ovacího
řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě oznámení ze dne 29.12.2015 Č. j. KHSOC/30842/2015/OC/HOK o zahájení
zjišt‘ovacího řízení záměru, předloženého Ministerstvem životního prostředí, odbor výkonu státní
správy VIII, Krapkova 3, Olomouc, posoudila Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se
sídlem v Olomouci, věcně a místně příslušná podle 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu 77 odst. 1 tohoto zákona, při rozhodování ve
věcech podle 6 odst. 7 zákona č. 100/200 1 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložené oznámení záměru „1/46
Olomouc — východní tangenta“.

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení dotýkajícího se zájmů chráněných orgánem
ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
Č. 25 8/2000 Sb.), a nařízení vlády č. 272/20 11 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací (dále jen NV 272/20 11 Sb.), vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
se sídlem v Olomouci toto

vyjádření

k předloženému oznámení záměru „1/46 Olomouc — východní tangenta“, oznamovatele Ředitelství
silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, or2án ochrany veřejného zdraví požaduje další
posuzování záměru, nebot‘ má tyto zásadní připomínky a požadavky:

- V předloženém oznámení ElA zcela absentuje akustická studie, doloženy jsou pouze
grafické výstupy s izofonami v noční době s hodnotami hluku uvedenými v těchto
mapách — tyto hodnoty však nelze brát jako věrohodné, nebot‘ hned u prvního
výpočtového bodu, umístěného u stávající 1/46, jsou uvedeny vypočtené hodnoty 46,6
dB v denní době a 35,8 dB v době noční — KHS přitom pro tuto komunikaci vydala
RSD časově omezené povolení provozování zdroje hluku překračujícího hygienické
limity, tzn. že zde hodnoty hluku přesahují 70/60 dB.

- V textové části avízovaný pokles hlučnosti u objektů k bydlení např. na ulici
Svabinského nekoresponduje s výsledky uvedenými v grafické příloze (tam naopak
dochází k nárůstu hluku)
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- Akustická studie bude zpracována klasickou tabulkovou formou (stávající stav, nový
stav, navýšeníipokles, limit, porovnání s limitem), kdy u jednotlivých výpočtových
bodů bude zřejmé, u které komunikace se nacházejí, tak, aby bylo možné nastavit
hygienické limity; nedílnou součástí studie bude u jednotlivých výpočtových bodů
informace o dopravním zatížení, které bylo vstupní hodnotou pro výpočet hladiny
hluku v každém výpočtovém bodě.

- Dále studie musí zahrnovat vyhodnocení hlukové situace v denní i noční době nejen na
nově navrhované komunikaci 1146 a přeložkách komunikací, souvisejících se
stavbou, ale i na stávajících komunikacích, kde v souvislosti s realizací záměru dojde
k nárůstu dopravy oproti stávajícímu stavu (zcela chybí např. vyhodnocení
v chráněných venkovních prostorách staveb pro bydlení u ulice Zelezniční, kterou je
plánováno vést nové napojení mezi stávající 1146 a navrhovanou 1/46).

O d %T o d n ě n í:

Záměrem investora je výstavba čtyřpruhové, směrově dělené komunikace o délce 7,350 km,
se třemi mimoúrovňovými křižovatkami, doplněnou o přeložky komunikací nižších tříd — tzv.
východní tangenty. Východní tangenta propojí rychlostní silnici R35, komunikace I/SS a 1/46
s napojením na Opavu a dále na Polsko. Záměr se nachází v k.ú. Bystrovany, Chválkovice,
Hodolany, Holice u Olomouce, Týneček a Tovéř. Koridor pro přeložku silnice 1/46 je zařazen jako
veřejně prospěšná stavba v Zásadách územrifho rozvoje Olomouckého kraje a je v souladu
s platnými územně-plánovacími dokumentacemi jednotlivých obcí.

Záměr zahrnuje:
- SO 101 — silnice 1/46 — východní tangenta
- SO 105 — provizorní připojení na stávající 1/46
- SO 124 — rozšíření komunikace 1/35 (u MUK Lipenská)
- SO 121 — přeložka komunikace II. třídy 11/570 (u MUK Keplerova)
- SO 123 — přeložka komunikace III. třídy 111/4432 (u MUK Severní spoj)
- Přeložky účelových komunikací a polních cest
- Komunikace pro pěší a cyklisty
- SO 102 — mimoúrovňová křižovatka Keplerova
- SO 103 — mimoúrovňová křižovatka Lipenská
- SO 104 — mimoúrovňová křižovatka Severní spoj
- 8 mostních objektů na 1/46
- 6 mostních objektů na překládaných komunikacích

Intenzity dopravy a jejich změny v souvislosti s realizací posuzovaného záměru byly
zpracovány ve studii 1/46 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 výhledové období byly použity
koeficienty růstu dopravy RSD. Pro potřeby tohoto Oznámení ElA byly použity 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
Olomouc — Přerov, Dl Ríkovice — Lipník nad Bečvou).

Ze závěru dopravní studie vyplývá, že se na novostavbu posuzovaného záměru přesune
značná část dopravní zátěže z intravilánu Olomouce, především ze silnic 1/46 a I/S 5, dále z ulic
Jeremenkova a spojky Pavelkova — Na Zákopě, dále pak z průtahu městem Brněnská —

Velkomoravská — Hodolanská — Chválkovická.
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Akustická studie není součástí předloženého oznámení. V kapitole D.I.3 jsou uvedeny vlivy
na hlukovou situaci, nicméně výstupy akustické studie jsou jen velmi nepřehledně zpracovány ve
dvou grafických podkladech, kde číselné hodnoty jsou uvedeny pouze u 8 výpočtových bodů
a nezahrnují hlukovou situaci na komunikacích stávajících, u kterých dojde k navýšení dopravy
v souvislosti s realizací záměru. Jak je uvedeno ve výrokové části, KHS má podložené pochybnosti
I o správnosti číselných výstupů. Takto zpracovaný vliv na hlukovou situaci není dostatečným
podkladem pro vydání vyjádření KHS k navrhovanému záměru.

Z htediska inhalační expozice škodlivinám lze předpokládat, že celkové množství
znečišťujících látek se výstavbou posuzovaného záměru prakticky nezmění, dojde však k významné
změně jejich distribuce, což reflektuje změnu distribuce dopravy. Vzhledem k předpokládanému
odklonění dopravy z intravilánu města lze očekávat zlepšení čistoty ovzduší v obydlených
lokalitách.

Dokumentace byla Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje posouzena především
z hlediska zdravotních rizik pro obyvatelstvo souvisejících s hlukem a kvalitou ovzduší při výstavbě
a provozu uvažovaného záměru. Na základě výše uvedeného je požadováno další posuzování
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivu na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění.

Při vydání tohoto vyjádření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladu, kterým jsou
následující dokumenty:

• Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí podle 6 odst. 1 a přílohy
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr „1/46
Olomouc — východní tangenta“, oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic CR, Na Pankráci
546/56, Praha 4, včetně dokumentace, zpracované HBH projekt, Kabátníkova 5, Brno, srpen
2015, paré č. 8

otisk úředního razítka
„elektronicky podepsáno“

Ing. Barbora Nechvátalová
odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální Olomouc

Rozdělovník:
1. adresát IDDS: 9gsaax4
2. KHS - spis
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Vyjádření k oznámení záměru „1/46 Olomouc — východní tangenta“ podle zákona
Č. 100/2001 Sb.

Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, iČ 659 93 390, se sídlem Na Pankráci
546/56, Praha 4—Nusle, PSC 14000

Termín zpracování: srpen 2015

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc (dále jen „ČIŽP“) obdržela
dne 30. 12. 2015 oznámení záměru „1/46 Olomouc — východní tangenta“ zpracované
v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/200 1 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
Č. 100/2001 Sb.“).

Záměr je dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do kategorie I pod bod 9.3
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.

Posuzovaný záměr představuje novostavbu čtyřpruhové, směrově dělené komunikace o délce
7,350 km, vedené volnou krajinou při východním okraji města Olomouce. Součástí záměru
jsou tři mimoúrovňové křižovatky, 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.

K předloženému oznámení ČižP uvádí:

- ČIŽP se rozhodně neztotožňuje s názorem zpracovatele oznámení uvedeným v kapitole
D.L 7-vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, že uvedené zásahy do biotopů těchto druhů
jsou zanedbatelnými (at‘ už z hlediska donmělé nepůvodnosti místní populace, či jeho
většího rozsahu v dané lokalitě).

Uvedená kapitola navíc obsahuje zcela mylné tvrzení, že u dotčených zvláště
chráněných druhů (ZCHD) ptáků postačí pouze zahájení kácení dřevin mimo hnízdnf
období. Pro jakékoliv zásahy do populací či biotopu těchto druhů je nezbytné vydání
výjimky dle ustanovení 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění.

Biologický průzkum dotčených lokalit nebyl proveden v dostatečném rozsahu, dle
názoru CIZP by měl být rozšířen a doplněn, zejména o chiropterologický
a entomologický průzkum, který zcela chybí a to se zaměřením zvláště na starší dřeviny
podél vodních toků, které budou dotčené kácením.
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- V oznámení je rovněž zcela opomenuta vodní fauna dotčených vodních toků, kdy
zejména u Hamerského náhonu a toku Bystřice je znám výskyt několika ZCHD např.
střevle potoční či raka říčního.

- V oznámení není blíže specifikováno, zda mostní pilíře budou zasahovat do vodních
toků a zda při přemosťování těchto toků budou práce prováděny i z vody. S ohledem na
uvedené je třeba dle názoru CIZP zohlednit i tuto skupinu živočichü.

S ohledem na rozsah záměru a množství dotčených prvků z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.
ČIŽP navrhuje. aby byl záměr dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentaci požadujeme doplnit
v rozsahu výše uvedených bodů.

‚
Digitálně podepsal1ng. a e. Ing.RadekPallós

P ‘ Datum:2016O1.25
15:12:43 +0100

Ing. Radek Pallós
ředitel odboru 01 Olomouc

Rozdělovník:
Adresát (do datové schránky)
Spis
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ *MZPMPHUVO8EU
ředitel odboru ochrany ovzduší

*

MZPMPHUV08EU
91528/E NV/l 5

5199/780/l 5
(odpověd‘ pod stejným čj.)

2087/570/l 5

V •t Vyřizuje: Martína Píšováni mi Datum: 4.2.2016

sdělení
Adresát: Ing. Bc. František Ondráš

ředitel odboru výkonu státní správy VIII
Utvar: 570 - Odbor výkonu státní správy VIII

Zaháíení zjiŠťovacĺho řĺzení podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzovánĺ vlivů na
životnĺ prostředí, ve zněnĺ pozdějších předpisů, záměru “1/46 Olomouc — východnĺ
tangenta“ - VS k čí. 90550/ENV/15

Vážený pane řediteli,

k přeloženému oznámenĺ o vlivech k záměru „1/46 Olomouc — východní tangenta“ na
životnĺ prostředí uvádím z hlediska ochrany ovzdušĺ následující.

Předmětem záměru je výstavba a provoz čtyřpruhové silnice 1. třídy o délce 7,350
km se třemi mimoúrovňovými křižovatkami doplněnou o přeložky silnic nižších třĺd a
přeložky účelových komu nikacĺ a polních cest ve východním okraji města Olomouc.

K záměru nebyla zpracována rozptylová studie, v oznámení však byly hodnoceny
imisní přĺspěvky pro částice N02, NOX, CO, PM1O, PM2,5, benzen a benzo(a)pyren.
V dotčeném území jsou dle map pětiletých průměrů 2009-2013 i 201 0-2014
překračovány imisní limity pro ročnĺ koncentrace benzo(a)pyrenu a denní
koncentrace pro suspendované částice PMJO.

Průměrná 36. nejvyšší dennĺ koncentrace PMJO dosahuje v pětiletém průměru 2009-
2013 v předmětné lokalitě hodnoty kolem 50,8-54,6 ig.m-3 (IL = 50 ig.m-3).
Vypočtený příspěvek hodnoceného záměru k denním koncentracĺm PMJO bude
dosahovat hodnot do 78 g.m-3. Roční koncentrace PM1O se pohybujĺ podle
uvedeného pětiletého průměru mezi 27,1-30,4 .tg.m-3 (IL 40 .ig.m-3). Příspěvek
záměru k ročním koncentracím částic PMJO bude dosahovat hodnot nejvýše 2,8
..tg.m-3. Průměrné roční koncentrace PM2,5 se v pětiletém průměru pohybují na
úrovni mezi 20,7-23,3 ig.m-3 (IL = 25 ig.m-3). Maximální vypočtený imisní příspěvek
záměru bude dosahovat hodnoty 1,5 pg.m-3, která se blíží k imisnímu limitu.

Koncentrace benzo(a)pyrenu dosahují v předmětné lokalitě dle pětiletých průměrů
2009—2013 hodnot do 1,01-1,75 ng.m-3 (IL = 1 ng.m-3). Imisní limit je tedy již v
současnosti na tomto územĺ překračován. Vypočtené přĺspěvky k ročním
koncentracĺm benzo(a)pyrenu dosahujĺ hodnot 0,121 ng.m-3.



Nesouhlasĺme tedy s tvrzenĺm na str. 47 oznámenĺ, že posuzovaný záměr
nevyžaduje návrh a realizaci kompenzačních opatření. Vypočítané imisní příspěvky
pro benzo(a)pyren a suspendované částice PM10 nejsou zanedbatelné, přĺspěvky
jsou vyšší než 1% imisního limitu (imisní přĺspěvek pro ročnĺ koncentrace PMJO se
přibližuje k 2,8 ig.m-3, což je 7% imisnĺho limitu, a imisní přĺspěvek benzo(a)pyrenu
je 0,121 ng.m-3, což je 12% imisního limitu, který je již v současné době v předmětné
lokalitě překračován). Vzhledem k vysokým imisnĺm přĺspěvkům suspendovaných
částic PM1O a zejména benzo(a)pyrenu doporučujeme realizovat maXimálnĺ
množstvĺ opatření, která povedou ke snĺžení suspendovaných částic z vyvolané
dopravy ve fázi provozu záměru (např. výsadba liniové zeleně).

Vzhledem k vysokým příspěvkům z plánované komunikace požadujeme pro
dostatečné posouzenĺ vlivu navrhovaného záměru na mĺstní kvalitu ovzdušĺ
vypracovat rozptylovou studii, kde budou uvedeny všechny obsahové náležitosti
rozptylové studie (dle přílohy č.15 vyhlášky 41 5/2012 Sb.).

Dále požadujeme kvantifikovat imisní přĺspěvky u nejbližší obytné zástavby a uvést
předpokládanou intenzitu dopravy posuzovaného záměru, protože z tabulky na str.
15 oznámení nejsou údaje o celkové intenzitě zcela zřejmé.

Vzhledem k výše uvedenému požadujeme hodnotit záměr podle zákona č. 100/2001
Sb., ve zněnĺ pozdějších předpisů a požadujeme v dokumentaci zohlednit výše
uvedené připomínky.

S pozdravem

Bc. Kurt Dědič



MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ *MZPJRHTHLVBD*
ředitel odboru ochrany vod

MZPJRHTHLVBD
91 528/ENV/1 5

4040/740/15
(odpověd‘ pod stejným čj.)

2087/570/15

i + ‘ ti I ‘ Vyřizuje: Josef Reidinger
nILrnI sueienl Datum: 7.1.2016

Adresát: Ing. Bc. František Ondráš
ředitel odboru výkonu státní správy VIII

Útvar: 570 - Odbor výkonu státní správy VIII

Zahálení ziištovacího řízení podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru “1146 Olomouc - východní
tangenta“ - VS k čj. 90550/ENV/15

Vážený pane řediteli,

k zahájenému zjištovacĺmu řízení na záměr “1/46 Olomouc - východní tangenta“
doporučujeme za odbor ochrany vod v dalším stupni projekční dokumentace:
- řešit likvidaci srážkových vod z komunikace formou dešťové kanalizace a
retenčních nádrží s regulovatelným odtokem,
- u křížení s vodními toky posoudit vliv stavby na průběh povodní.

S pozdravem

Ing. Josef Nístler

Vytištěno z AIS: 08.01.2016 08:11:32 1/1
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}?ĺfotC
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 OO Olomouc

Vaše Č.].: 90550/E NV/ls

V Olomoucí dne 12.1.2016

Věc ; Oznámení o účastenství spolku SYMBIOS, IČO 03223345, se sídlem U Strouhy
533, 252 42 Vestec, ve správním řízení č.í. 90550/ENV/15 o posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.; zjišťovací řízení k záměru, zařazenému
v kategorií I „1146 Olomouc — východní tangenta“ kód záměru OV 2184 a předložení
připomínek k tomuto záměru

Ve smyslu 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
vám oznamujeme, že jsme účastníky správního řízení č.j. 90550/EN V/15 o posuzování
vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.; zjišťovací řízení k záměru,
zařazenému v kategorii I „1/46 Olomouc — východní tangenta“, zahájeného
Ministerstvem životního prostředí, Odborem výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779
00 Olomouc.

K záměru zjišťovacího řízení 1/46 Olomouc — východní tangenta kód záměru OV 8184
předkládáme tyto připomínky;
- stavba bude mít významný vliv na životní prostředí na úseku vodního

hospodářství (viz. str. 49 a bod D.l.4. ). Dešťové vody a jejich vsaky nejsou v
projektové dokumentaci řešeny a řešení v dalším stupni je neuspokojivé. Toto
opatření je nezbytné posuzovat komplexně ve složce retence krajiny a posoudit ho.
Výstavbou komunikace vznikne přes 217 tis. m2 ploch, jejichž vsaky musí být
řešeny, aby nedocházelo k poškozování orné půdy a soukromého či státního
majetku a ke škodám na nich, případně přímo nedocházelo k ohrožení zdraví
obyvatel.

- posoudit zásah hydrologickou studií vsaku vod.
- požadujeme posouzení vlivu zásahu výstavby komunikace na ochranu vodních

zdrojů a jeho znečištění vsakováním kontaminované dešťové vody z vozovky do
podzemních vod.

- zdůvodnit posouzení dopadů dané stavby v souvislosti se stanovenou územní
rezervou ÚP Toveř pro územní rezervu - vodní cestu Rl - Dunaj - Odra — Labe.

- požadujeme asfaltový povrch komunikace, protože betonový povrch je hlučnější.
- požadujeme v dokumentaci ke stavebnímu a územnímu řízení požadovat změření

hladiny vodních zdrojů (studní) v místě před započetím stavby a pak je periodicky



kontrolovat včetně náhradního řešení zásobování pitnou vodou nebo financování
nových vrtů ze strany ŘSD.

Závěr: Požadueme další pokračování v posuzování - ElA podle zákona Č. 100/2001 Sb.,
z výše uvedených důvodů vzhledem k dopadu na vodní zdroe a ejich ochranná pásma
a z důvodu nevyjasnění souladu s územní rezervou vyplývající z ZÚR OK - pro vodní
cestu Dunaj - Odra- Labe.

S pozdravem
za spolek SYMBIOS, z.s., lČOÓ3223345,
se sídlem U Strouhy 533, ‚52 42 Vestec
Milan Zetocha, člen výd‘ru spolku

SYMBSZ
IČO: 03223345

Příloha: U Strouhy 533, 252 42 Vestec
- Zádost o informování
- Úplné znění stanov spolku

Na vědomí obec Tovéř; IDDS: mieawwe
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Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII 4
Krapkova 3 10 1 ZOJ6. pcii.
77900 Olomouc ‚ĺ7Ľ

věc: vyjádření k zjišťovacímu řízení na akci “1/46 Olomouc - východní tangenta“
kód záměru: 0V8184

a)
Navrhujeme zahrnout do řešení projektu východní tangenty zachování přímého propojení
silnice 111/4432 z Chvalkovic do Sarnotišek (například podjezdem pod východní
tangentou), přímé propojení by mělo umožňovat acitornobilovou, pěší i cyklistickou
dopravu i průjezd pro zemědělskou techniku.

b)
Z dokumentace ke zjišt‘ovacímu řízení vyplývá, že zastavitelná plocha 09!018Z
(Chválkovice, ve vzdálenosti 100-150 ni od nové komunikace) bude dotčena hlukem z
nové komunikace a to bude ovlivňovat možnosti umístění RD na pozemcích;
“Vk,,‚ cca 1,600-2,000 a 5,800-6,000 leží limitní izofona 50 dB noc na okraji ploch
vymezených v územním piánujako 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
1/461/46.“
Žádáme, aby v dotčeném úseku byla trasa komunikace mírně oddálena od budoucí obytné
zástavby (v rámci koridoru vymezeného územním plánem) tak, aby plocha 09/018Z
nebyla hlukem dotčena.

c)
Zádáme o to, aby mezi plochoci 09/01 XZ, hřbitovem (a případně i sadem u domova
důchodců a plochou 09/0115, kde vzniká nová ulice Stejskalova a budoucími
rozvojovými plochami smíšenými obytnými 09/196Z a 09/008Z) a východní tangentou
byl vysazen širší pás vzrostlé zeleně (distanční zeleň).

Všechny zmíněné připomínky jsou požadavky Komise městské části Chválkovice na
projekt východiií tangenty (viz zápis zjednání KMC ze dne 13. 1.2016).

V Olomouci dne 15. 1.2016

Mgr. Zdeněk Letocha
narozen; 11. 11. 1970
bydliště; Selské nám. 25/22, Olomouc 779 00

ing. arch. Tomáš Pejpek
narozen; 4. 12. 1966
bydliště; Na Zákopě 62, Olomouc 779 00





MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

Odbor životního prostředí
Hynaisova 10
772 00 Olomouc

Věc: Vyjádřeník Oznámenídle 6 zákona č. 100/2001 sb., O posuzovánívlivů na životníprostřed o
záměru podrobenízáměru „1/46 Olomouc—východnítangenta“ zjišťovacímu řízenídle 7
tohoto zákona.

Dobrý den,
po prostudovánídokumentu „1/46 Olomouc — východnítangenta, Oznámen ídle 6 zákona č.
100/2001 sb., O posuzovánívlivů na životní prostředť‘ (dále jen Dokument) bych Vám rád sdělil své
připomínky ktomuto dokumentu:

1. Bod C.l.8 (str. 24)
V tomto bodě je uvedeno: „Zájmový koridor prochází při východním okraji města Olomouce,
s převažujícím zemědělským a průmyslovým využitím. Nejbližšízástavba má charakter
průmyslových zón, bez obytné funkce.“.
S tímto konstatováním nesouhlasím. Zájmový koridor se značně přibližuje k obytné zástavbě
v ulicích U Hřiště, Staškova, Na Krejnici a Hamerská. V nejbližším bodě je zamýšlená stavba
vzdálena od obytné zástavby pouhých 240 metrů.

2. Bod B.lll.1 (str. 16)
V tomto bodě, konkrétně v odstavci 7, je konstatováno: „Z výsledků vyplývá, že celkové
množstvíznečištujících látek se výstavbou posuzovaného záměru prakticky nezmění, dojde
však k významné změně distribuce, což logicky reflektuje změnu distribuce dopravy“.
To může být pravda, pokud je množstvíznečišťujících látek posuzováno z pohledu celého
území města Olomouce. Z pohledu obyvatel ulic U Hřiště, Staškova, Na Krejnici a Hamerská
se jeví situace jinak.
V bodě B.ll.4 (str. 13)je konstatováno: „Ze závěru studie 1/46 Olomouc-východní tangenta —

Dopravnímodel pro potřeby HDM4, zpracované firmou SUDOP Praha v roce 2014, vyplývá, že

se na novostavbu posuzovaného záměru přesune značná část dopravní zátěže z intravilánu
Olomouce, především ze silnic 1/46 a l/SS, dále z ulic Jeremenkova a paralelníspojky
Pavelkova — Na Zákopě. Stavba rovněž způsobí přesun z průtahu městem Brněnská —

Velkomoravská — Hodolanská — Chválkovická na trasu R35 na východnítangentu.“
To znamená, že v okolí ulic U Hřiště, Staškova, Na Krejnici a Hamerská dojde díky zprovoznění
1/46 — východnítangenta (dále jen VT) k výraznému nárůstu intenzity dopravy. S přihlédnutím
k faktu, že se zprovozněním VT budou obyvatelé ulic U Hřiště, Staškova, Na Krejnici a
Hamerská uzavřeni uvnitřtrojúheln íku intenzivně využívaných komunikací P řerovská,
Hamerská a VT, a že VT povede v okolí ulic U Hřiště, Staškova, Na Krejnici a Hamerská v těsné
blízkosti obytné zástavby (240 m), se dá logicky předpokládat zvýšené zatíženíobyvatel
těchto ulic exhalacemi z automobilové dopravy.
V bodě D.l.2 (str. 47) se konstatuje: „Nejvyšší hodnoty imisního pozadíjsou dosahoványv
intravilánu Olomouce a lze konstatovat, že po realizaci posuzovaného záměru zde dojde ke
sníženícelkového množstvíemitovaných znečišťujících látek z dopravy a kjejich rozloženído
širšího území, při významném snížení maximálních hodnot.“ Nenízde však zmíněno, že se dá
předpokládat nárůst množstvíemitovaných znečišťujících látek z dopravy v okolí ulic U Hřiště,
Staškova, Na Krejnici a Hamerská.



3. Bod D.ll (str. 59) Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému územía populaci
V tomto bodě je konstatováno: „Projevy provozu na posuzovaném záměru budou patrné v

koridoru širším, v případě hlukového zatíženícca 150-200 m na obě strany od osy
komunikace a v případě imisního zatíženíaž cca 500 m. Limitní izofona hlukového zatížení

nedosahuje obytných ploch.“
Dále se v bodě D.l.1, odstavec 3 (str. 41) konstatuje: „Provedeným hlukovým výpočtem (viz

kapitola D.l.3) bylo prokázáno, že posuzovaný záměr je veden v dostatečné vzdálenosti od

zástavby určené k bydlenía nedojde k překračování limitů hluku v nejbližšíobytné
zástavbě.“.
S těmito tvrzeními nelze souhlasit, a to z těchto důvodů:
V bodě B.ll.4 (str. 13) je konstatováno: „Ze závěru studie 1/46 Olomouc-východní tangenta —

Doprovnímodel pro potřeby HDM4, zpracované firmou SUDOP Praha v roce 2014, vyplývá, že

se na novostavbu posuzovaného záměru přesune značná část dopravnízátěže z intravilánu
Olomouce, především ze silnic 1/46 a l/SS, dále z ulic Jeremenkova a paralelníspojky
Pavelkova — Na Zákopě. Stavba rovněž způsobí přesun z průtahu městem Brněnská —

Velkomoravská — Hodolanská — Chválkovická na trasu R35 na východnítangentu.“.
To znamená, že v okolí ulic U Hřiště, Staškova, Na Krejnicí a Hamerská dojde díky zprovoznění

VT k výraznému nárůstu intenzity dopravy.
V bodě D.l.8 (str. 55)je konstatováno: „Trasa záměru zde (Od začátku ke kříženís ul.
Hamerská) stoupá z úrovně terénu až do výšky cca 10 rn, aby mohla překonat železniční
vlečku, ulici Hamerskou a Lipenskou, poté 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

trata přeloženou silnici 111/4432 (Severníspoj).“
Na základě skutečnosti, že vozovka VT bude umístěna poměrně vysoko nad okolním terénem

lze logicky předpokládat, že se hluk z provozu na VT bude šířit do většívzdálenosti než kdyby

byla v úrovni okolného terénu.
V bodě B.lll.4 (str. 20)je uvedeno: „Posuzovaný záměr je umístěn v extravilánu mimo
zástavbu. Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti cca 240— 500 m od staveniště.“
Vzdálenost 240 m nelze, dle mého názoru, považovat za dostatečnou. Osobně jsem si provedl

orientačníměřeníhluku ve vzdálenosti 240 mod současného jižního obchvatu Olomouce a

průměrná naměřená hodnota dosahovala v sobotu, ve 14 hodin, tj. v době s nejmenším

provozem, hodnoty 48 dB. Měřeníbylo uskutečněno mimo zástavbu pro vyloučení
hlukového pozadí.
V bodě G (str. 64), odst. Stručný popis posuzovaného záměru je uvedeno:

Z výše uvedených skutečnostíje zřejmé, že zprovozněním VT dojde k přesunutíznačné části

dopravy z intravilánu města na VT, trasa VT povede, v nejbližším bodě, pouhých 240 m od

obytné zástavby a bude umístěna zejména ve své prvnípolovině, nad okolním terénem.

V Dokumentu nenítaké zmínka o tom, zda je zohledněn hluk, který vydává, zejména
v nočních hodinách, provoz společnosti Archer Daniels Midland Trading (ADM) — dříve

Milo/Setuza na ulici Hamerská.
Z těchto faktů lze logicky odvodit, že tvrzení uvedené v bodě Bod DlI, že provoz VT neovlivní

hlukově obytnou zástavbu, je při nejmenšídiskutabilnía osobně sním nesouhlasím.

lntenzivnísilničníprovoz ve vzdálenosti 240 metrů od nejbližšího obydlía umístěný navíc

min. 3 metry nad zemí bude prostě slyšet. Dá se předpokládat, že se současným hlukovým

pozadím bude po zprovoznění\/T docházet k překračování platných hygienických hlukových

norem v místech obytné zástavby nacházející se nejblíže k ‘Jr. Navíc, jak je uvedeno v bodě G
(str. 64), odst. Stručný popis posuzovaného záměru, došlo ke změně kategorie komunikace,
díky které je možné zvýšení max. povolené rychlosti na ‘ír na 130 km/h. To se bude
samozřejmě pod let také na nárůstu emitovaného hluku. Zejména obyvatelé ulic U Hřiště,
Staškova, Na Krejnici a Hamerská, kteříby byli zprovozněním VT uzavřeni uvnitřtrojúhelníku

intenzivně využívaných komunikací Přerovská, Hamerská a VT by byli nadměrně zatíženi

emitovaným hlukem.



4. Bod D.l.8 (str. 55) — Vliv na krajinu
V tomto bodě, odst. 3, se konstatuje: „Trasa záměru zde (od začátku ke kříženís ul.
Hamerská) stoupá z úrovně terénu až do výšky cca 10 m, aby mohla překonat železniční
vlečku, ulici Hamerskou a Lipenskou, poté 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 111/4432 fSeverníspoj). Pohledová exponovanost záměru je v tomto
úseku minímalizována blízkostí průmyslových areálů, krajinný prostor zde postrádá
domina nty s pozitivním projevem.“
S tímto tvrzením nelze souhlasit. V úseku od začátku VT po kříženís ulicí Hamerská povede
VT nad úrovní okolného terénu a tudíž ovlivní pohledovou exponovanost z ulic Staškova, U
Hřiště a Na Krejnici. V daném úseku není žádný průmyslový areál. Areál společnosti ADM je
ažtěsně u ulice Hamerská. Obyvatelé zmíněných ulic budou mít výhled východním směrem
narušen VT.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že z faktů uvedených v bodech 1-4, jsem nabyl dojmu, že některá
tvrzeníuvedená v předmětném Dokumentu nejdou přesná a snažíse vzbudit dojem, že výstavba VT
nemá žádná negativa. Negativa posuzované stavby nejsou, dle mého názoru, dostatečně popsána.
Zejména vliv hluku, který s sebou přinese provoz na nově vybudované VT spolu se současným
hlukovým pozadím v kombinaci s malou vzdálenostíod nejbližší obytné zástavby a vedením VT nad
okolním terénem budou mít na obyvatele ulic Staškova, U Hřiště, Na Krejnici a Hamerská výrazně
nepříznivý vliv. V Dokumentu je však konstatován pravý opak. S tím nesouhlasím.

V Dokumentuje doporučováno realizovat samostatnou detailní hlukovou studii. Doufám, že tato
studie bude realizována a bude zohledněna během posuzován ívlivu stavby na životní prostředí.

S pozdravem

J ĺ

Y/ ľ

Y ‘fl T (1-7v‘
‚/ ‚• J

Ing. Stanislav Kovář
S a fl yk kova r g rn a I. c. o rn

602 771 294
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Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 OO Olomouc

Věc: Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta - zjišťovací řízení - vyjádření

Vyjádření připomínek ke zjišťovacímu řízení Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta

1.
V části B.lI.4 - Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu - je uvedena věta: Stávající silniční
sĺt‘ bude využita pro dopravu materíálu na staveniště.

Navržené znění: Stávající silniční sít‘ s výjimkou části ulice Hamerská, vedené obytnou
částí, bude využita pro dopravu materiálu na staveniště.

Zdůvodnění: Ulici Hamerskou lze rozdělit na dva rozdílné úseky. Úsek vedoucí obytnou
zónou s výrazně užší šířkou komunikace a úsek vedoucí průmyslovou zónou s širší
komunikací. Již nyní je ulice Hamerská jednou z nejzatíženějších komunikací obce. Doprava
materiálu úsekem vedoucím obytnou částí by ještě výrazněji zhoršila životní prostředí v dané
oblasti (hlučnost, prašnost - vznik alergií, praskání zdiva atU).

2.
V části C.I.8 - Území hustě zalidněná a nad míru zatěžovaná - je uvedena věta: Nejbližší
zástavba má charakter průmyslových zón, bez obytné funkce.

V aktuálním Územním plánu je část území kolem ulice Hamerská deklarováno jako plocha
smíšená obytná.

V části C.ll.7 - Obyvatelstvo - je uvedena věta: Obytná zástavba, převážně charakteru
bydlení v rodinných domech navazuje na dílčí centra podél Návsi Svobody a Hamerské
ulice.

Na základě uvedených údajů nesouhlasím s výrazem „bez obytné funkce uvedeným
v části C.l.8.

V Olomouci dne 24.1.2016

Na vědomí: KMČ č.4 - Olomouc, Holice Antonín Erbes

Zdeňka Erbesová

Hamerská 18

779 00 Olomouc-Holice
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Věc: Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta - zjišt‘ovací řízení - vyjádření

Vyjádření připomínek ke zjišt‘ovacímu řízení Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta

1.
V části B.H4 - Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu - je uvedena věta: Stávající sílniční
sít‘ bude využita pro dopravu materíálu na staveniště.

Navržené znění: Stávající silniční sít‘ s výjimkou části ulice Hamerská, vedené obytnou
částí, bude využita pro dopravu materiálu na staveniště.

Zdůvodnění: Ulici Hamerskou lze rozdělit na dva rozdílné úseky. Úsek vedoucí obytnou
zónou s výrazně užší šířkou komunikace a úsek vedoucí průmyslovou zónou s širší
komunikací. Již nyní je ulice Hamerská jednou z nejzatíženějších komunikací obce. Doprava
materiálu úsekem vedoucím obytnou částí by ještě výrazněji zhoršila životní prostředí v dané
oblasti (hlučnost, prašnost - vznik alergií, praskání zdiva atU).

2.
V částí C.I.8 - Území hustě zalidněná a nad míru zatěžovaná - je uvedena věta: Nejbližší
zástavba má charakter průmyslových zón, bez obytné funkce.

V aktuálním Územním plánu je část území kolem ulice Hamerská deklarováno jako plocha
smíšená obytná.

V části C.II.7 - Obyvatelstvo - je uvedena věta: Obytná zástavba, převážně charakteru
bydlení v rodinných domech navazuje na dílčí centra podél Návsi Svobody a Hamerské
ulice.

Na základě uvedených údajů nesouhlasím s výrazem „bez obytné funkce‘ uvedeným
v části C.I.8.

V Olomouci dne 24.1.2016

Monika Boscato

Mirco

Marco Boscato J1LĹľ

Hamerská 26, 779 OO Olomouc

Na vědomí: KMČ č.4 - Olomouc, Holice
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Věc: Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta - zjíšt‘ovací řízení - vyjádření

Vyjádření připomínek ke zjišt‘ovacímu řízení Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta

1.
V části B.1L4 - Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu - je uvedena věta: Stávající silniční
sít‘ bude využita pro dopravu materiálu na staveniště.

Navržené znění: Stávající silniční síť s výjimkou části ulice Hamerská, vedené obytnou
částí, bude využita pro dopravu materiálu na staveniště.

Zdůvodnění: Ulici Hamerskou lze rozdělit na dva rozdílné úseky. Úsek vedoucí obytnou
zónou s výrazně užší šířkou komunikace a úsek vedoucí průmyslovou zónou s širší
komunikací. Již nyní je ulice Hamerská jednou z nejzatíženějších komunikací obce. Doprava
materiálu úsekem vedoucím obytnou částí by ještě výrazněji zhoršila životní prostředí v dané
oblasti (hlučnost, prašnost - vznik alergií, praskání zdiva atd).

2.
V části C.I.8 - Území hustě zalidněná a nad míru zatěžovaná - je uvedena věta: Nejbližší
zástavba má charakter průmyslových zón, bez obytné funkce.

V aktuálním Územním plánu je část území kolem ulice Hamerská deklarováno jako plocha
smíšená obytná.

V části C.II.7 - Obyvatelstvo - je uvedena věta: Obytná zástavba, převážně charakteru
bydlení v rodinných domech navazuje na dílčí centra podél Návsi Svobody a Hamerské
ulice.

Na základě uvedených údajů nesouhlasím s výrazem „bez obytné funkce“ uvedeným
v části C.l.8.

V Olomouci dne 24.1.2016

Bc. Jana Štůlová

Ing. Jaroslav Štůla

Staškova 2, 779 00 Olomouc

Na vědomí: KMČ č.4 - Olomouc, Holice
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Ministerstvo žívotního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Věc: Záměr 1/46 Olomouc - východní tangenta - zjišt‘ovací řízení - vyjádření

Vyjádření připomínek ke zjišťovacímu řízení Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta

1.
V části B.ll.4 - Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu - je uvedena věta: Stávající silniční
sít‘ bude využita pro dopravu materiálu na staveniště.

Navržené znění: Stávající silniční sít‘ s výjimkou části ulice Hamerská, vedené obytnou
částí, bude využita pro dopravu materiálu na staveniště.

Zdůvodnění: Ulici Hamerskou lze rozdělit na dva rozdílné úseky. Úsek vedoucí obytnou
zónou s výrazně užší šířkou komunikace a úsek vedoucí průmyslovou zónou s širší
komunikací. Již nyní je ulice Hamerská jednou z nejzatíženějších komunikací obce. Doprava
materiálu úsekem vedoucím obytnou částí by ještě výrazněji zhoršila životní prostředí v dané
oblasti (hlučnost, prašnost - vznik alergií, praskání zdiva atd).

2.
V části C.L8 - Území hustě zalidněná a nad míru zatěžovaná - je uvedena věta: Nejbližší
zástavba má charakter průmyslových zón, bez obytné funkce.

V aktuálním Územním plánu je část území kolem ulice Hamerská deklarováno jako plocha
smíšená obytná.

V části C.ll.7 - Obyvatelstvo - je uvedena věta: Obytná zástavba, převážně charakteru
bydlení v rodinných domech navazuje na dílčí centra podél Návsi Svobody a Hamerské
ulice.

Na základě uvedených údajů nesouhlasím s výrazem „bez obytné funkce“ uvedeným
v části C.l.8.

V Olomouci dne 24.1.2016
ľ

Kateřina Štůlová ÝÁ‘

Martin Štůla /Ľ..L
Staškova 12, 779 00 Olomouc

Na vědomí: KMČ č.4 - Olomouc, Holice
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‚ Odbor výkonu státní správy VIII

ť17‘-o Zí Krapkova 3

.‘NW..,

779 OO Olomouc

Věc: Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta - zjišt‘ovací řízení - vyjádření

Vyjádření připomínek ke zjišt‘ovacímu řízení Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta

1.
V části B.ll.4 - Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu - je uvedena věta: Stávající silniční
sít‘ bude využita pro dopravu materiálu na staveniště.

Navržené znění: Stávající silniční sít‘ s výjimkou části ulice Hamerská, vedené obytnou
částí, bude využita pro dopravu materiálu na staveniště.

Zdůvodnění: Ulici Hamerskou lze rozdělit na dva rozdílné úseky. Úsek vedoucí obytnou
zónou s výrazně užší šířkou komunikace a úsek vedoucí průmyslovou zónou s širší
komunikací. Již nyní je ulice Hamerská jednou z nejzatíženějších komunikací obce. Doprava
materiálu úsekem vedoucím obytnou částí by ještě výrazněji zhoršila životní prostředí v dané
oblasti (hlučnost, prašnost - vznik alergií, praskání zdiva atd).

2.
V části C.L8 - Území hustě zalidněná a nad míru zatěžovaná - je uvedena věta: Nejbližší
zástavba má charakter průmyslových zón, bez obytné funkce.

V aktuálním Územním plánu je část území kolem ulice Hamerská deklarováno jako plocha
smíšená obytná.

V části C.ll.7 - Obyvatelstvo - je uvedena věta: Obytná zástavba, převážně charakteru
bydlení v rodinných domech navazuje na dílčí centra podél Návsi Svobody a Hamerské
ulice.

Na základě uvedených údajů nesouhlasím s výrazem „bez obytné funkce uvedeným
v části C.l.8.

V Olomouci dne 24.1.2016 „7,,!

řv
Mgr. Dagmar Drexlerová

Staškova 8, 779 00 Olomouc

Na vědomí: KMČ č.4 - Olomouc, Holice
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Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 OO Olomouc

Věc: Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta - zjišt‘ovací řízení - vyjádření

Vyjádření připomínek ke zjišt‘ovacímu řízení Záměr 1146 Olomouc - východní tangenta

1.
V části Bfl.4 - Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu - je uvedena věta: Stávající silniční
sít‘ bude využita pro dopravu materiálu na staveniště.

Navržené znění: Stávající silniční sít‘ s výjimkou části ulice Hamerská, vedené obytnou
částí, bude využita pro dopravu materiálu na staveniště.

Zdůvodnění: Ulici Hamerskou lze rozdělit na dva rozdílné úseky. Úsek vedoucí obytnou
zónou s výrazně užší šířkou komunikace a úsek vedoucí průmyslovou zónou s širší
komunikací. Již nyní je ulice Hamerská jednou z nejzatíženějších komunikací obce. Doprava
materiálu úsekem vedoucím obytnou částí by ještě výrazněji zhoršila životní prostředí v dané
oblasti (hlučnost, prašnost - vznik alergií, praskání zdiva atd).

2.
V části C.I.8 - Území hustě zalidněná a nad míru zatěžovaná - je uvedena věta: Nejblížší
zástavba má charakter průmyslových zón, bez obytné funkce.

V aktuálním Územním plánu je část území kolem ulice Hamerská deklarováno jako plocha
smíšená obytná.

V části C.117 - Obyvatelstvo -je uvedena věta: Obytná zástavba, převážně charakteru
bydlení v rodinných domech navazuje na dílčí centra podél Návsi Svobody a Hamerské
ulice.

Na základě uvedených údajů nesouhlasĺm s výrazem „bez obytné funkce“ uvedeným
v části CJ.8.

V Olomouci dne 24.1.2016

Jitka Hofmanová

Ječmínkova 2, 779 OO Olomouc

Na vědomí: KMČ č.4 - Olomouc, Holice





Lidi Česká republika v.o.s.
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Číslo Jednac JENV/

Vyjádření k oznámení záměru „1146 Olomouc — východní tangenta“.

Vyřizuje: Michal Viček, M: 727 943 503, E: michal.vlcek@lidl.cz

Společnost Lidi Česká republika v.o.s. se jako dotčený majitel pozemků v souladu se
zákonem č. I 00/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, vyjadřuje k oznámení záměru „1/46 Olomouc — východní tangenta“ ‚

zahájení zjišt‘ovacího řízení a zveřejnění informací podle 16, takto:

Dne 28.5.2015 obdržela společnost Lidi Česká republika v.o.s. “Žádost o vyjádření a
poskytnutí podkladů z hlediska stávajících inženýrských sítí“ od společnosti VPU DECO
PRAHA a.s. Zádost obsahovala obalovou křivku zájmového území pro akci „1/46 Olomouc
— východní tangenta“ (příloha č.1, příloha č.2). Tato obalová křivka byla orientačně přiložena
na situaci Logistického centra LIDL Olomouc (Bystrovany 237, 779 00 Olomouc), z čehož
vyšlo, že zájmové území zasahuje do pozemků společnosti Lidi Ceská republika v.o.s.
(příloha č.3).

Společnost Lidi Ceská republika v.o.s. chce tyto vlastní dotčené pozemky nadále používat
pro své potřeby a výše uvedený záměr toto neumožní.

Zádáme o přepracování záměru tak, aby neovlivnil budoucí zájmy využití pozemků ve
vlastnictví společnosti Lidi Ceská republika v.o.s.

raemieská republika v.o.s.

Mrtin Moln4r
Jednatel

C

Marcei Vlasák
‚‘ Vedoucí centrálního úseku nemovitostí

Lidi Česká republika vos.
Nárožní 1359/11
758 00 Praho
Te!: +420-257086111

IČO:26178541
DIČ:CZ26 178541
E-mail: hotline@lidl.cz

Statutární orgán: Lidi Holding s.r.o.
Registrace: Městský soud v Praze
odd.A, vložka 42824

Bankovni spojení:
The Royal Bank of Scotland p!c
č.ú.: 153437/5400 (CZK)
Č.ú.: 153445/5400 (EUR)
IBAN: CZ55 5400 0000 0000 0015 3445
Swift: ABNACZPP
Commerzbank Stuttgart
Č.ú.: 900408700/60080000 (PLN,EUR)
IBAN: DEI I 6008 0000 0900 4087 00
Swift:DRESDEFF600

905501ENV/1 5
Ing. Kamila Kudelová
267 123 804

Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy Viii
Krapkova 3
779 00 Olomouc





Výtisk Č.: I

Lidi Česká republika v.o.s.

ZS 15050165 Fuková
mobil: 730857682
fukova@vpupraha.cz

22.05.2015

věc; Žádost o vyjádření a poskytnutí podkladů z hlediska stávajících inženýrských sítí

Žádáme Vás o vyjádření a poskytnutí podkladů k výskytu stávajících inženýrských sítí
ve Vaší správě Či majetku pro níže uvedenou akci. V případě kladného vyjádření prosíme o
poskytnutí podkladů potřebných k zakreslení stávajících inženýrských sítí do
geodetického zaměření, které bude sloužit pro navazující projektové a stavební práce.
Pokud eiistují podklady k sítím v digitální formě, prosíme o poskytnutí těchto. GrafIcké
podklady prosím poskytněte v měřítku alespoň 1:500. V případě, že některé podklady budou
jen v grafické fonně, bude nutno některé úseky vytyčit a zaměřit v terénu. Prosíme o sdělení
kontaktu pro vytyčení.

I Akce: 1146 Olomouc-východní tangenta

Katastrální území: Velký Týnec, Holice u Olomouce, Hodolany, Bystrovany, Chválkovice,
Týneček, Tovéř
Zadavatel: ŘSD ČR, Správa Olomouc

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
VPU DECO PRAHA a.s.
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Děkujeme za spolupráci

S pozdravem; Fuková-Megyesi Gyöngyi
VPÚ DECO PRAHA a. s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

kL

Pořízeny 2 výtisky:
výtisk č. 1 — adresát vč. příloh
výtisk č. 2 — spisovna VPU DECO PRAHA, bez příloh

VPIJ DECO PRAHA a. s. Podbabskš 1014/2(
16000 Praha 6, či): 2689681/0300

lč: 60193280, DIČ CZ60193280

Zapas Qbchndnim rejstitku u Mestkého Soudu a Praze, Epsona ze. I 2368

rel 220 188 301
r. 220 188 33(1
www vpupraha e,

K 60193280
DIČ (260193280

Čú 268966110300

Zhotovitel:

VPU OECD PRAHA a
Poctbahká 1014,20
1(10 00 Praha 6





_-jÍ
I

‘J ‘

‘Í,

/7

Wi‘LOHAá.3

j \\

--
-- ‘‚ zv__•_

--

F

JÍ

I,

-X_ \
‘

“-‘Í

Í.--

‚‘Í

A
Ir

1 ‚

‘-Í

-1

\:
._\ tÍ

- - - - -‘

JÍ

W

J
‘Í

W -
‘Í / +

‚“ Ir -- +Í

+
Ir -+ -

-

Ir---
A

1:.

‘ Í.
‘Ir

‚
Í,

‚ ‘
‘Í F

‚ /
‘Í

-

‚
‘

r “

II

F--

F ‚

‚ ‚Ib
-

- t J

7‘

Ir

3 J

‚‘Í--

- -

-: - ‘ ‘ ;--



C





C



‘
:

k1
ú.

kú
.

B
ys

tr
ov

an
y

k.
ú.

H
ol

ic
e

u
O

lo
m

ou
ce



O
O



J





‚ — ‚

L., ? Stranka c. 1 z 1

Zjišťovací řízeni
.flří Doležel ‚7-% 4
posta
26.01.2016 15:47
Skrýt podrobnosti
Od: Jiří Doležel <j iri.doleze1me1zer.cz>
Komu: postamzp.cz

Dobrý den,
Reaguji na zjišťovací řízení: č.j. 90550/ENV/15

Vážená státní správo, vážené ministerstvo životního prostředí,

Reaguji jakožto občan dotčené obce Bystrovany na zjišťovací řízení: č.j. 90550/ENV/15
Jakožto zásadní nedostatek dokumentu: 1/46 OLOMOUC-VÝCHODNÍ TANGENTA OZNÁMENÍ DLE 6
ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
shledávám uváděné prognózy intenzity dopravy a to ve smyslu, že nebylo provedeno měření tzv.
Dopravních proudů a ty nejsou v dokumentu uváděny. Tedy nelze jasně stanovit na kolik bude výstavba dané
tangenty řešit intenzitu dopravy v úsecích, které dokument udává. Dopravní proud udává intenzitu dopravy
např. vozidel, která do Olomouce přijíždí od Přerova a zároveň vyjíždí z Olomouce směr Šternberk. Tyto
metody nejsou nic zvláštního, jako laik jsem schopen dohledat např. http://www.af
cityplan.cz/pruzkumy.html (část s názvem Statistická sčítání dopravy radarovým zařízením).

Pokud se měření dopravních proudů neprovedlo, není možné jasně stanovit, že se intenzita dopravy např.
v Týnečku sníží. Měření dopravního proudu totiž může odhalit, že vozidla zatěžující Týneček jsou z 80%
procent vozidla jedoucí ze směrů, které plánovaná tangenta neobsluhuje, popřípadě jedou z centra města.

Když vezmeme v úvahu obrovský zásah do krajiny, znehodnocení přírody a rázu krajiny, předpokládám, že je
v zájmu MZP tuto skutečnost objasnit.

S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Doležel
Malátova 8, 779 00 Bystrovany
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