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Vyjádření obce Štítina k dokumentaci záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, č. j. MSK 66899/2018 ze dne 2.5.2018
Vážená paní inženýrko,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“),
obdržel dokumentaci záměru „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“, která je zpracována
podle přílohy č. 4 ZPVŽP. Uvedenou dokumentaci zaslal tento oznamovatel záměru: Ředitelství
silnic a dálnic ČR, p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle, IČ: 659 93 390,
kontaktní adresa: Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory (dále jen
„oznamovatel“).
Krajský úřad požádal Obec Štítina (dále jen „obec“) jako dotčený územní samosprávný celek, ve
smyslu § 16 odst. 3 ZPVŽP, o zveřejnění informace o dokumentaci k výše uvedenému záměru, a to
po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a na internetu. Krajský úřad nás zároveň požádal o
vyrozumění o dni vyvěšení, sejmutí této informace na úřední desce a na internetu. Uvedené
požadavky krajského úřadu naše obec splnila následovně:
Oznámení o dokumentaci uvedeného záměru obec zveřejnila na úřední desce Obecního úřadu
Štítina dne 7.5.2018 a na internetu dne 7.5.2018. Tyto informace byly z úřední desky Obecního
úřadu Štítina sejmuty dne 28.5.2018 a z internetu dne 28.5.2018.
Naše obec byla dále krajským úřadem požádána ve smyslu § 8 odst. 3 ZPVŽP o zaslání vyjádření
k uvedenému oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění uvedené informace na úřední
desce krajského úřadu. Uvedená skutečnost vyplývá z § 16 odst. 4 ZPVŽP. Obec k uvedenému
záměru podává níže uvedené vyjádření:
Po prostudování příslušné dokumentace zpracované podle ZPVŽP včetně všech nezbytných příloh
naše obec bere závěry zpracované v příslušné dokumentaci na vědomí.

Obec Štítina nadále:
- upřednostňuje variantu průtahu obcí Nové Sedlice.
-

požadujeme přeložku silnice č.II/467 Kravaře - Štítina – Nové Sedlice.

-

Doplnit vizualizaci varianty „zářez“ o pohledy směrem od obytné zástavby z jižní strany
Štítiny a zahrad obyvatel Nových Sedlic v dotčených RD s výsadbou dřevin a
protihlukovými stěnami.

-

Definovat přesně typ, vzhled a materiál protihlukových stěn, které budou instalovány a pro
zlepšení celkového dojmu doplnit tyto stěny např. vhodnými dřevinami či ozeleněním, tak
aby nebyly ze strany od Štítiny, případně i od Nových Sedlic takřka viditelné a splývaly tak
s okolí krajinou, použití tichého asfaltu apod.

Dále se požaduje, aby byl na koruně zářezu v úseku nad naší obcí vytvořen prostor pro případné
umístění protihlukových stěn nebo jiné relevantní protihlukové opatření, bude-li jeho realizace
nutná jako kompenzační opatření ve fázi provozu uvedené komunikace. Splnění hlukových limitů
požaduje naše obec doložit akreditovaným měřením hluku po uvedení stavby do zkušebního
prostoru. Naše obec požaduje, aby termín měření byl zastupitelstvu naší obce oznámen předem a
výsledky tohoto měření aby byly obci předány do 15 dnů ode dne jeho provedení.
S ohledem na výše uvedené připomínky naše obec požaduje, aby došlo k jejich zapracování do
finálního závazného stanoviska krajského úřadu podle ZPVŽP.
V neposlední řadě naše obec požaduje, aby oznamovatel splnil všechny podmínky vyplývající ze
zpracované dokumentace a z příslušného stanoviska krajského úřadu a promítl uvedené podmínky
do navazujících správních řízení (územní a stavební řízení).
Cílem naší obce je, aby uvedený záměr eliminoval případné negativní dopady do jednotlivých
složek životního prostředí a veřejného zdraví.
Odůvodnění:
Moravskoslezský kraj stále patří mezi oblasti s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice.
To platí rovněž pro Štítinu, lokalizovanou v mírné terénní depresi, kde nedochází k intenzivnímu
rozptylu škodlivých látek v ovzduší, naopak k jejich akumulaci. Zvýšené emise a prašnost pochází
rovněž z těžké nákladní dopravy, která projíždí průtahem obce ze směru Ostrava po I/11 do Kravař,
a míří dále do regionálních firem zejména v ORP Kravaře.
V roce 2016 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí opatření obecné povahy o vydání Programu
zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z. Cílem Programu je v co možná
nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejich imisní
limity jsou v zóně Moravskoslezsko – CZ08Z překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji
zlepšovat a to na celém území zóny Moravskoslezsko – CZ08Z.
Území obce Štítiny je programem zařazeno mezi prioritní obce skupiny Ia, tj. obce s počtem
obyvatel nad 1000, na jejichž území dochází k překročení více než jednoho imisního limitu, a to 24
hod. koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 a průměrná roční koncentrace
benzo(a)pyrenu. Mezi indikátory plnění programu patří celkové snížení emisí na území obce,
snížení emisí PM10 z vytápění domácností na území obce o 40% a snížení emisí BaP z vytápění
domácností na území obce o 60%. Cíl programu je stanoven do roku 2020. Jako opatření pro

zlepšení kvality ovzduší stanoví Program akci výstavby přeložky silnice II/467: Kravaře-ŠtítinaNové Sedlice.
V rámci porovnání alternativ možné realizace rychlostní silnice 1/11 varianta severní obchvat zářez
a zkapacitnění stávající trasy varianta průtah, obec jednoznačně preferuje variantu průtah.
V případě nevyhnutelnosti řešit odklon silnice I/11 blíže k obci Štítině variantou např. „severní
obchvat – zářez“, obec Štítina požaduje maximální doprojektování technického řešení a vizuálního
řešení tak, aby již ve stádiu studie (v termínu do veřejného projednání) byly zřejmé veškeré dopady
na obec a obyvatele. V této souvislosti požadujeme projekční a realizační zahrnutí do záměru také
všech vedlejších staveb a to také např. přeložku komunikace II/467. Realizací přeložky silnice
II/467 je dle našeho názoru kruhová křižovatka, situována při vjezdu do obce Štítina, bezpředmětná.
Požadujeme již ve stadiu studie navrhnout konkrétní podobu veškerých opatření zajišťující nulový
nárůst hlučnosti a prašnosti, znečištění povrchových a podzemních vod a ostatních faktorů plynoucí
z realizace díla a to z k dílu samotnému a také ve vztahu k výstavbě díla.

Štěpán KONÍK
starosta obce Štítina

