KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství

*KUMSX01Y934O*

28. října 117, 702 18 Ostrava

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

MSK 78381/2018
ŽPZ/12357/2018/Šub
208.3 V10
Ing. Bohumila Šubrtová
595 622 533
595 622 396
posta@msk.cz
2018-05-28

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního
prostředí
a zemědělství,
jako
dotčeného
správního
úřadu,
k přepracované dokumentaci záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní
obchvat“
Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený
správní úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil
předloženou dokumentaci záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“ a vydává vyjádření z hlediska
zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci.
Předmětem záměru (oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha - Nusle, IČO: 659 93 390) je vybudování obchvatové komunikace obce Nové Sedlice. Záměr je umístěn
v k. ú. Nové Sedlice, Suché Lazce, Mokré Lazce, Štítina.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Krajský úřad jako dotčený orgán ochrany 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny sděluje, že stavba je umístěna mimo zvláště chráněná území,
jejich ochranná pásma, evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Podle Aktualizovaného odborného vyjádření k možnému vlivu výstavby záměru na obecné a zvláště chráněné
části přírody (Ekogroup Czech, srpen 2017) se v dotčeném území vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů.
Pro některé zvláště chráněné druhy předložený záměr znamená škodlivý zásah do jejich přirozeného vývoje ve
smyslu § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, a proto jeho realizace je možná za předpokladu
povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona
o ochraně přírody a krajiny.
Za účelem migrace drobných savců a obojživelníků krajský úřad požaduje vybudování 2 rámových propustků
dle str. 34-37 výše uvedeného vyjádření.
Pokud bude při variantě "zářez" realizována retenční nádrž, tak by měla mít přírodě blízký charakter s litorální
zónou, aby mohla pozitivně ovlivňovat mikroklima území, plnila retenční funkci a v neposlední řadě posílila
biodiverzitu v oblasti a nestala se smrtící pastí pro volně žijící živočichy.
Protihlukové valy s výsadbou regionálně původních a stanovištně vhodných druhů stromů a keřů by měly být
realizovány v celém severním úseku, tj. také od km 6,0 po cca 6,73.
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Přeložka vodního toku Sedlinka by měla být zhotovena přírodě blízkým způsobem, tzn. že namísto dlažby do
betonu bude využit kamenný zához, příp. gabionové stěny, aby byly vytvořeny podmínky pro vodní organismy.
Výsadba břehové zeleně bude provedena z dřevin měkkého luhu nebo břehy budou ponechány samovolnému
vývoji (za předpokladu kontroly a likvidace invazních druhů).
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, kompetentní k posuzování záměrů na
zemědělské půdě náležící zemědělskému půdnímu fondu, dle § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené podklady, a to zejména
z hlediska dotčených výměr, daných variantním řešením stavby. Krajský úřad v souladu s předloženým
vyhodnocením konstatuje, že variantní řešení jsou z hlediska důsledků na zemědělský půdní fond v podstatě
srovnatelná. S ohledem na tyto skutečnosti zdejší správní orgán ponechává závěr na vyhodnocení výsledného
řešení z hlediska dalších aspektů důsledků této stavby v území.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Krajský úřad požaduje, aby podél nové komunikace byla provedena cílená souvislá výsadba ochranné zeleně
(minimálně stromy, které budou ve spodním patře doplněné keři, popínavé rostliny na protihlukových stěnách),
s cílem snížení prašnosti z provozu na komunikaci. Z hlediska variant je pak požadována realizace varianty
obchvat.
Požadavek krajského úřadu je uložen na základě opatření AB2 a AB17 opatření obecné povahy, kterým byl
vydán Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko-CZ08Z.
Krajský úřad, z hlediska ostatních zájmů v oblasti životního prostředí chráněných v jeho kompetenci, nemá
k posuzovanému záměru ve fázi přepracované dokumentace žádné požadavky či připomínky.

Výše uvedené požadované informace z hlediska zájmů chráněných příslušnými zákony v oblasti životního
prostředí byly vydány na základě dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí zpracovaného
v rozsahu přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Pavla Žídková, Opava, duben 2018).

Poučení:
Toto vyjádření nenahrazuje koordinované závazné stanovisko, vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy
ani příslušná povolení dle zvláštních právních předpisů.

Proti tomuto vyjádření nelze podat odvolání.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství
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