Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail:
ov.podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz
IDDS: fmwdzsv

Vaše značka / ze dne

Naše číslo jednací:

Vyřizuje / linka:

Místo a datum:

MSK 66899/2018

ČIŽP/49/2018/5821

Michal Jurčík/ 109

Ostrava, 6.6.2018

Vyjádření k doplněné dokumentaci záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní
obchvat“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“)
k předložené doplněné dokumentaci záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“,
zpracovatel Ing. Pavla Žídková (osvědčení čj. 33369/ENV/16), Polní 293, 747 62 Mokré
Lazce (dále „dokumentace“), oznamovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o., Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha-Nusle, IČ 65993390, má níže uvedené připomínky.

Dle dokumentace se jedná o realizaci komunikace v kategorii S 24,5/100 –
čtyřpruhová, směrově dělená komunikace bez přímé obsluhy území, délka 2,4 km, včetně
demolic, přeložek komunikací a inženýrských sítí, okružní křižovatky, mostů přes vodoteče,
dešťové kanalizace, protihlukových opatření a vegetačních úprav, v k.ú. Nové Sedlice, Suché
Lazce, Mokré Lazce, Štítina. Stavba na začátku navazuje na uvažovanou stavbu úseku Opava
– Komárov a na konci navazuje na už vybudovanou stavbu „Silnice I/11 Mokré Lazce –
hranice okresu Opava/Ostrava“. Odvodnění vozovky bude zajištěno příčným a podélným
sklonem do nezpevněné krajnice. Podél komunikace jsou navrženy příkopy. Jako
navrhovaná varianta (doporučená varianta) byla po zvážení sociálních a ekologických vlivů
vybrána varianta Obchvat – zářez.
Z hlediska ochrany přírody je dle ČIŽP i nadále, vzhledem k menšímu záboru ZPF a
ovlivnění fauny, flory a ÚSES, vhodnější realizace varianty „průtah“.
Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP upozorňuje, že vzhledem k demolici
budov (3 RD a objekt občanské vybavenosti), vzniknou pravděpodobně i odpady s obsahem
azbestu, a to odpady kat. č. 17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu a kat.č. 17 06 05 *
Stavební materiály obsahující azbest.
Dále ČIŽP požaduje, aby byly před samotným zahájením stavby jednoznačně určeny
případné „mezideponie“, které musí splňovat požadavky nejen z odpadové legislativy, ale
také tyto pozemky musí být „stavebně“ určeny k nakládání s odpady.
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Výše uvedené ČIŽP požaduje vypořádat, upravit, případně zapracovat do podmínek
realizace záměru.

Ing. Karel Kozubek
ředitel ČIŽP OI Ostrava
(podepsáno elektronicky)

