=DVWXSLWHOVWYRPöVWD&KURS\Qö
Datum jednání: 20.06.2018

çÈVORMHGQ¼QÈ25

çÈVORPDWHUL¼OX0055-ZM2018

=PöQD è  µ]HPQÈKR SO¼QX &KURS\Qö SĵHORŗND NRPXQLNDFH D NĵÈ]HQÈ ŗHOH]
QLèQÈWUDWL
=SUDFRYDWHO
3ĵHGNODGDWHO
'ŉYRGSĵHGORŗHQÈ

,QJ-LĵÈ3RVSÈwLO
,QJ9öUD6LJPXQGRY¼
1D]¼NODGöXVQHVHQÈ

3ĵÈORK\
B3UŉYRGQÈ]SU¼YDDSURSRèHWQ¼NODGXYDU$B(
B3ĵHKOHGQ¼VLWXDFHYDU$
B3ĵHKOHGQ¼VLWXDFHYDU%
B3ĵHKOHGQ¼VLWXDFHYDU&
B3ĵHKOHGQ¼VLWXDFHYDU'
B3ĵHKOHGQ¼VLWXDFHYDU(
B.RRUGLQDèQÈVLWXDFHYDU$
B.RRUGLQDèQÈVLWXDFHYDU%
B.RRUGLQDèQÈVLWXDFHYDU&
B.RRUGLQDèQÈVLWXDFHYDU'
B.RRUGLQDèQÈVLWXDFHYDU(
B6LWXDFH]¼ERUXYDU$
B6LWXDFH]¼ERUXYDU%
B6LWXDFH]¼ERUXYDU&
B6LWXDFH]¼ERUXYDU'
B6LWXDFH]¼ERUXYDU(
VLWXDFH-SĵHORŗNDRFKUDQQÄKRYDOX
NRRUGLQRYDQÄVWDQRYLVNRNUDMVNÄKRÕĵDGX
VWDQRYLVNRSRĵL]RYDWHOH

1¼YUKXVQHVHQÈ
=D V W XS LWHO V WYR P ö V WD & KURS \Qö UR] KRGXM H
R SRĵÈ]HQÈ ]PöQ\ è  µ]HPQÈKR SO¼QX &KURS\Qö =PöQD EXGH SRĵL]RY¼QD ] YODVWQÈKR SRGQöWX D MHMÈP
SĵHGPöWHP EXGH SĵHORŗHQÈ RFKUDQQÄKR SURWLSRYRGĥRYÄKR YDOX Y ORNDOLWö 3RGOHVÈ Y &KURS\QL ] SR]HPNŉ
pèD
GRSR]HPNXSèYwHYNÕ&KURS\QöDSĵHORŗHQÈNRPXQLNDFH,,,GOHYDULDQW\&VWXGLH
GRSUDYQÈKR ĵHwHQÈ ]SUDFRYDQÄKR Y èDVH  ,QJ 9RMWöFKHP ĴLK¼NHP =PöQD Õ]HPQÈKR SO¼QX EXGH
SRĵL]RY¼QDYHVP\VOXXVWDQRYHQÈD ]è6EVWDYHEQÈKR]¼NRQD]NU¼FHQØPSRVWXSHP
=D V W XS LWHO V WYR P ö V WD & KURS \Qö XU èXM H
]DVWXSLWHOH ,QJ 9öUX 6LJPXQGRYRX VWDURVWNX PöVWD &KURS\Qö NWHU¼ EXGH VSROXSUDFRYDW V SRĵL]RYDWH
OHPSĵLSRĵL]RY¼QÈ]PöQ\èµ]HPQÈKRSO¼QX&KURS\Qö
=D V W XS LWHO V WYR P ö V WD & KURS \Qö XN O¼G ¼
SRŗ¼GDW0öµ.URPöĵÈŗMDNRSRĵL]RYDWHOHÕ]HPQöSO¼QRYDFÈFKGRNXPHQWDFÈRSRĵÈ]HQÈ]PöQ\èµ]HPQÈ
KRSO¼QX&KURS\Qö

'ŉYRGRY¼]SU¼YD
6SUáYDŗHOH]QLèní GRSUDYQí FHVW\VR GáOHMHQLQYHVWRU SURYádí SURMHNWRYRXSĵÈSUDYXVWDYE\0RGHUQL]DFH
WUDWL%UQR-3ĵHURYVWDYED.RMHWín-3ĵHURY GáOHMHQVWDYED 6RXè¼VWí VWDYE\MHPLPRMLQÄ NĵÈŗení NUDMVNÄ
NRPXQLNDFH ] &KURS\Qö GR =¼ĵÈèÈ Y 7RYDèRYVNÄ XOLFL V ŗHOH]QLèníP NRULGRUHP SRGMH]GHP X NWHUÄKR VH SUR
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ÕèHO\VWDYE\SĵHGSRNOádá Y\Xŗití è¼VWLVRXèDVQýFKSORFKSURE\GOHQí3RNXGLQYHVWRUQH]Pöní SRKOHGQDWXWR
è¼VWVWDYE\DQHSĵLVWRXSí na jinÄ ĵeweníGRMGHYVRXYLVORVWLVSURYádöníPVWDYE\NH]ERXUání FFDURGLQQýFK
GRPŉ SRVOHGQí GYDQDOHYÄ VWUDQö 7RYDèRYVNÄ XOLFHYHVPöru na Z¼ĵÈèÈ 
6YýYRMHP]ámöUXVWDYE\E\ORVH]QáPHQR=DVWXSLWHOVWYRPöVWD&KURS\Qö QDVYÄP]DVHGání GQH
NGHE\ORSĵLMDWRXVQHVHQí SURMHGQDWYDULDQWXNĵÈŗení NUDMVNÄ NRPXQLNDFHVPörem na Z¼ĵÈèÈ VPRGHUQL]RYDQRX
ŗHOH]QLèní tratí SURVWĵHGQLFWYíP W]Y REFKYDWX PöVWD &KURS\Qö VH YwHPL YODVWQíN\ SR]HPNŉ NWHĵÈ VH Y WUDVH
QDYUKRYDQÄKRREFKYDWXQDFKázejí DYýVOHGN\SĵHGORŗLWLQYHVWRURYLVWDYE\-HGQání VYODVWQíN\VHXVNXWHèQLOR
GQH-HKRYýVOHGNHPE\OR]MLwtöníŗHGUWLYá YötwLQDYODVWQíNŉ MHSURSURGHMSR]HPNŉYötwLQRXY
FHOýFKYýmöráFKGRWèenýFKSDUFHOD]DFHQ\NWHUÄ VHSRK\EXMí aŗ NH.è/m2 PDOá è¼VWVRXKODVí VHVPöQRX
SR]HPNŉ DXGYRXYODVWQíNŉ E\O]MLwtöQNDWHJRULFNý QHVRXKODV-HVNXWHèQRVWíŗHSRVWRMHYODVWQíNŉ VHPRKRX
YHY]WDKXNSURGHMLSR]HPNŉ YèDVHPöQLW]HMPÄQDYHY]WDKXNSURGHMQí cenö. ZáVWXSFLLQYHVWRUDVHXYHdenÄ
KRMHGQání VYODVWQíN\]ÕèDVWQLOLDYýVOHGHNMHGQání znají6RKOHGHPQDYýVOHGN\MHGQání VYODVWQíN\DGáOHSDN
VSĵLKOÄdnutíPNREHFQö SODWQÄ SRYLQQRVWLPLQLPDOL]RYDWGRSDG\]ámörŉ na zemödöOVNý pŉdní IRQGSĵLVWRXSL
ORPöVWR&KURS\Qö NY\SUDFRYání GDOwÈFKYDULDQWNĵÈŗení NRPXQLNDFHVWUDWíNWHUÄ VHQ\Qí pĵHGNOádají GRRUJánŉ möVWDVFíOHPY\EUDWQHMYKRGQöjwÈ YDULDQWXXNWHUÄ SUREöKQHSURMHGQání VYODVWQíN\DXNWHUÄ EXGH]DKájeQRSRĵL]RYání zmöQ\ÕzemníKRSOánu.
VØwHXYHGHQýPSRVWXSHPO]H]DXUèitýcKSRGPíQHNGRVáKQRXWWRKRŗHLQYHVWRUXSXVWí RGVRXèDVQÄKRĵewení
NĵÈŗení FHVW\VŗHOWUDWí Y7RYDèRYVNÄ XOLFLDSĵLVWRXSí na pĵHORŗení NUDMVNÄ NRPXQLNDFH]7RYDèRYVNÄ XOLFHGR
WUDV\ GOH Y\EUDQÄ YDULDQW\ -H SRGVWDWQÄ DE\ Y\EUDQÄ ĵewení E\OR SUR LQYHVWRra pĵLMDWHOQÄ zejmÄna tíP ŗe
EXGH ILQDQènö VURYQDWHOQÄ V ĵeweníP UR]SUDFRYDQýP Y SURMHNWRYÄ GRNXPHQWDFL SUR Õzemní ĵÈzení GáOH ŗe
EXGRX ]DMLwtöQ\ VRXKODV\ YODVWQíNŉ GRWèenýFK SR]HPNŉ a ŗe ĵewení EXGH Y VRXODGX VÕzemníP SOáQHP 3UR
WHQWRKODYQí cíONG\ LQYHVWRUSĵHYH]PHPöVWHPQDYUKRYDQÄ ĵewení NĵÈŗení NRPXQLNDFHVŗHOWUDWí MHQH]E\WQÄ
YFRQHMNUDWwÈFKWHUPíQHFK]DMLVWLWSĵÈ]QLYÄ a pĵLMDWHOQÄ SRVWRMHYODVWQíNŉ GRWèenýFKSR]HPNŉ DSURYÄVW]Pönu
ÕzemníKR SOáQX Y WUDVH SĵHORŗN\ WDN DE\ Y WUDVH SĵHORŗN\ QHE\O\ ]ádnÄ VRXNURPRSUáYQí èL YHĵHMQRSUáYQí
pĵHN¼ŗN\ SUR LQYHVWRUD 29Ŗ3 VH GRPQíYá ŗe nejwetrnöjwÈ YDULDQWRX Yŉèi zemödöOVNÄmu pŉdníPX IRQGX D
YODVWQíNŉP SR]HPNŉ MH YDULDQWD & QHQí YwDN QHMOHYQöjwÈ 8 YDULDQW\ & ĵewení mŉŗH EýW SRĵÈzena zmöna
ÕzemníKR SOáQX YH ]NUácenÄP SRVWXSX - § D VWDYHEQíKR ]áNRQD Y]KOHGHP NH VNXWHèQRVWL ŗH MVRX SUR QL
zajiwtöQDSRWĵHEQá VWDQRYLVNDGRWèenýFKRUJánŉ DSRĵL]RYDWHOH6RXèDVQö E\E\OLRVORYHQLYODVWQíFLSR]HPNŉ
VHNWHUýPLGRVXGQHE\ORMHGQáQR3RNXGE\VH]DVWXSLWHOVWYRPöVWDUR]KRGORSURMLQRXYDULDQWXQHŗ &SDN
E\]Pöna ÕzemníKRSOáQXE\ODSRĵL]RYáQDYHVWDQGDUGQíPQH]NUácenÄPSRVWXSX
'DOwÈ záOHŗLWRVWíNWHUá je dána ÕzemníPSOáQHPDVRXèDVQö E\E\ORWĵHEDML]PöQLWMHRFKUDQQý YDOYORNDOLWö
3RGOHVí Y&KURS\QL2FKUDQQý YDOMHYÕzemníPSOáQXR]QDèHQ,'SURSORFKX7 DPá SURWLSRYRGĥRYRXIXQN
FL9]KOHGHPNSUREíKDMící záVWDYEö YORNDOLWö 3RGOHVí E\E\ORYKRGQÄ SURYÄVWGUREQRXNRUHNFLÕzemníKRSOánu
WDNDE\VRXè¼VWí zmöQ\ÕzemníKRSOáQXSURSĵHORŗNXNRPXQLNDFHE\ODWDNÄ pĵHORŗND]PínönÄKRRFKUDQQÄKR
YDOX6P\VOHPWÄWRNRUHNFHMHSRVXQXWí pĵedmötnÄKRRFKUDQQÄKRYDOX]HVWDYHEQíFKSR]HPNŉ GRSĵLOHKOÄKR
OHVDWDNDE\VWDYHEQíci netrpöOLRPH]HQíPLNWHUá SO\QRX]HVRXèDVQÄKRIXQNèníKRXVSRĵ¼dání Õzemí DPRKOL
WDNUHDOL]RYDWVYÄ VWDYHEQí zámöU\EH]H]E\WNXQDFHOÄPVWDYHEQíPSR]HPNX2FKUDQQý YDOE\E\OSĵHORŗen z
SR]HPNŉ pè
DGRSR]HPNXSèYwHYN Õ&KURS\Qö.
ZáYöUHPVHSURÕSOQRVWXYádíŗe zámöUSRGOÄKá SRVRX]HQí ]SRKOHGXYOLYŉ na ŗLYRWQí SURVWĵedí. Znamená WR
WHG\ŗe pĵLSRĵL]RYání ÕzemníKRSOáQXEXGHSURYHGHQRKRGQRFHQí W]Y6($DSĵi náVOHGQÄPSRYRORYání zámöUXVWDYHEQím ÕĵDGHPW]Y(,$3RWĵHEDSRVRX]HQí zámöUXYSURFHVX(,$PŉŗHEýWSURLQYHVWRUDSĵHN¼ŗNRX
SURWRŗe znamená YNDŗdÄm pĵÈpadö èDVRYÄ zdrŗeníNWHUÄ SURQöj mŉŗHEýt nepĵLMDWHOQÄ tím dĵÈYHŗHRQVám
má SURVWDYEXSRVRX]HQí (,$MLŗ SURYHGHQÄ.
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Studie dopravního Ĝešení pĜeložky komunikace, mČsto ChropynČ

Úþel studie a sledované cíle
Úþelem studie je provČĜit možnost dotþeného území pro návrh pČti variant
dopravního Ĝešení pĜeložky komunikace mČsta ChropynČ, jejich prostorové a finanþní
nároky jednotlivých variant.
Cíl projektu
V pČti variantách Ĝešit severovýchodní pĜeložku komunikace okolo mČsta ChropynČ a
tedy dopravní propojení od smČru PĜerov dopojení centra mČsta ChropynČ a
pĜemostČním pĜes novČ navrženou úpravu železniþní trasy PĜerov – Brno a
napojením zpČt na silnici smČr ZáĜiþí. ZávČrem zhodnotit finanþní nároþnost obou
Ĝešení.
Základní charakteristika variant
Varianta „A“
V této variantČ se trasa napojuje na silnici II/436 smČr od PĜerova, novou kĜižovatkou
s pĜidanými odboþovacími pruhy. Trasa je vedena v širé polní þásti dvČma oblouky
smČrem k novČ Ĝešenému železniþnímu mostnímu nadjezdu (není souþástí
finanþních nákladĤ) , kde se stáþí hned za tratí ke stávající silnici III/4349 smČr
ZáĜiþí, na kterou se napojuje hned za stávajícím žel. pĜejezdem, který po úpravČ
železniþní trati smČr PĜerov-Brno, bude zrušen. Je Ĝešeno i dopojení místní
komunikace od nádraží a tak dopravní dopojení z mČsta ChropynČ.
PĜeložka komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70. Dopojení místní komunikace u
nádraží je provedeno v kategorii MO2p 14,5/11/50.
Celková délka Ĝešeného pĜeložky komunikace ………………….2170 m
Celková délka dopojení MK
…………………………………..760 m
Varianta „B“
V této variantČ se trasa napojuje na silnici II/436 smČr od PĜerova, novou kĜižovatkou
s pĜidanými odboþovacími pruhy. Trasa je vedena v širé polní þásti dvČma oblouky
smČrem k novČ Ĝešenému železniþnímu mostnímu nadjezdu (není souþástí
finanþních nákladĤ) , kde dále pokraþuje v pĜímé a napojuje se na silnici III/4349
smČr ZáĜiþí,kde je provedeno i dopojení na silnici smČr ChropynČ.
PĜejezd, který po úpravČ železniþní trati smČr PĜerov-Brno, bude zrušen. Je Ĝešeno i
dopojení místní komunikace od nádraží a tak dopravní dopojení z mČsta ChropynČ.
PĜeložka komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70. Dopojení místní komunikace u
nádraží je provedeno v kategorii MO2p 14,5/11/50.
Celková délka Ĝešeného pĜeložky komunikace ………………….2350 m
Celková délka dopojení MK
…………………………………..760 m
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Varianta „C“
V této variantČ se trasa napojuje na silnici II/436 smČr od PĜerova, novou okružní
kĜižovatkou napojenou novým pĜipojením silnice II/436 od ChropynČ s napojením na
nákladní vrátnici areálu Technoplast. Trasa je vedena mezi prĤmyslovými areály a za
nimi je pĜimknuta ke kolejové vleþce. Trasa vedena v pĜímé a v další þásti prochází
tĜemi oblouky smČrem k novČ Ĝešenému železniþnímu mostnímu nadjezdu (není
souþástí finanþních nákladĤ) . Za tratí pokraþuje dvČma oblouky a napojuje se na
silnici III/4349 smČr ZáĜiþí,kde je provedeno i dopojení na silnici smČr ChropynČ.
PĜejezd, který po úpravČ železniþní trati smČr PĜerov-Brno, bude zrušen. Je Ĝešeno i
dopojení místní komunikace od nádraží a tak dopravní dopojení z mČsta ChropynČ.
PĜeložka komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70. Dopojení místní komunikace u
nádraží je provedeno v kategorii MO2p 14,5/11/50.
Celková délka Ĝešeného pĜeložky komunikace ………………….2258 m
Celková délka dopojení MK
…………………………………..760 m
Varianta „D“
V této variantČ se trasa napojuje na silnici II/436 smČr od PĜerova, novou okružní
kĜižovatkou napojenou novým pĜipojením silnice II/436 od ChropynČ s napojením na
nákladní vrátnici areálu Technoplast. Trasa je vedena mezi prĤmyslovými areály a za
nimi je pĜimknuta ke kolejové vleþce. Trasa vedena v pĜímé a v další þásti prochází
tĜemi oblouky smČrem k novČ Ĝešenému železniþnímu mostnímu nadjezdu (není
souþástí finanþních nákladĤ) . Za tratí pokraþuje dvČma oblouky a napojuje blíže od
varianty E mČstu ChropynČ. Napojuje se na silnici III/4349 smČr ZáĜiþí,kde je
provedeno i dopojení na silnici smČr ChropynČ.
PĜejezd, který po úpravČ železniþní trati smČr PĜerov-Brno, bude zrušen. Je Ĝešeno i
dopojení místní komunikace od nádraží a tak dopravní dopojení z mČsta ChropynČ.
PĜeložka komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70. Dopojení místní komunikace u
nádraží je provedeno v kategorii MO2p 14,5/11/50.
Celková délka Ĝešeného pĜeložky komunikace ………………….2194 m
Celková délka dopojení MK
…………………………………..760 m
Varianta „E“
V této variantČ se trasa napojuje na silnici II/436 smČr od PĜerova, novou okružní
kĜižovatkou napojenou novým pĜipojením silnice II/436 od ChropynČ s napojením na
nákladní vrátnici areálu Technoplast. Trasa je vedena mezi prĤmyslovými areály a za
nimi je pĜimknuta ke kolejové vleþce. Trasa vedena v pĜímé a v další þásti prochází
tĜemi oblouky smČrem k novČ Ĝešenému železniþnímu mostnímu nadjezdu (není
souþástí finanþních nákladĤ) . Za tratí se rapidnČ stáþí zpátky k železniþní trati
dvČma oblouky a napojuje blíže od varianty E a D mČstu ChropynČ. Napojuje se na
silnici III/4349 smČr ZáĜiþí,kde je provedeno i dopojení na silnici smČr ChropynČ.
PĜejezd, který po úpravČ železniþní trati smČr PĜerov-Brno, bude zrušen. Je Ĝešeno i
dopojení místní komunikace od nádraží a tak dopravní dopojení z mČsta ChropynČ.
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PĜeložka komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70. Dopojení místní komunikace u
nádraží je provedeno v kategorii MO2p 14,5/11/50.
Celková délka Ĝešeného pĜeložky komunikace ………………….2432 m
Celková délka dopojení MK
…………………………………..760 m
Dotþené pozemky
Ve variantním Ĝešením trasy A až E jsou Ĝešeny i celkové zábory pozemkĤ jiných
vlastníkĤ než je mČsto ChropynČ. Celkové zábory jsou vyþísleny a zohlednČny ve
finanþním propoþtu celkových nákladĤ.
Varianta „A“ zábor pozemkĤ……………………38.085 m2
Varianta „B“ zábor pozemkĤ……………………40.510 m2
Varianta „C“ zábor pozemkĤ……………………47.344 m2
Varianta „D“ zábor pozemkĤ……………………46.192 m2
Varianta „E“ zábor pozemkĤ……………………49.283 m2

V KromČĜíži dne 4.5.2018

Vypracoval: Ing. VojtČch ěihák
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PROPOýET NÁKLADģ, VARIANTA „A“ až „E“

5

Dopravní Ĝešení pĜeložky komunikace ChropynČ
varianta "A"
Název položky

MJ

množství

cena / MJ

celkem (Kþ)

Zemní práce a sanace podloží
Odkop zeminy, odvoz a uložení

m2

20 574,00

800,00

Sanace podloží v tl..300, geotextílie

m2

20 574,00

300,00

16 459 200,00
6 172 200,00

22 631 400
Komunikace
Vozovka celá skladba, pĜeložka komunikace

m2

15 740,00

2 500,00

39 350 000,00

Vozovka úprava a nová skladba, místní komunikace

m2

4 834,00

2 100,00

10 151 400,00

49 501 400
OdvodnČní a meliorace
OdvodnČní vozovek, pĜíkopy a pĜepojení meliorace

m2

15 740,00

900,00

14 166 000,00

14 166 000
Odkup pozemkĤ
Zábor pozemkĤ pro komunikace

m2

38 085,00

3 808 500,00

3 808 500
90 107 300

Celkem ETAPA A

Celkem

Vedlejší rozpoþtové náklady za všechny objekty VRN

Ztížené výrobní podmínky
Oborová pĜirážka
PĜesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
ZaĜízení staveništČ
Provoz investora
Kompletaþní þinnost (IýD)
Rezerva rozpoþtu
Celkem
CELKEM ZA STAVBU + VRN

100,00

0
0
0
0
901 073
0
0
4 505 365
5 406 438
Kþ bez DPH

95 513 738

Dopravní Ĝešení pĜeložky komunikace ChropynČ
varianta "B"
Název položky

MJ

množství

cena / MJ

celkem (Kþ)

Zemní práce a sanace podloží
Odkop zeminy, odvoz a uložení

m2

21 927,00

800,00

Sanace podloží v tl..300, geotextílie

m2

21 927,00

300,00

17 541 600,00
6 578 100,00

24 119 700
Komunikace
Vozovka celá skladba, pĜeložka komunikace

m2

17 093,00

2 500,00

42 732 500,00

Vozovka úprava a nová skladba, místní komunikace

m2

4 834,00

2 100,00

10 151 400,00

52 883 900
OdvodnČní a meliorace
OdvodnČní vozovek, pĜíkopy a pĜepojení meliorace

m2

17 093,00

900,00

15 383 700,00

15 383 700
Odkup pozemkĤ
Zábor pozemkĤ pro komunikace

m2

40 510,00

4 051 000,00

4 051 000
96 438 300

Celkem ETAPA B

Celkem

Vedlejší rozpoþtové náklady za všechny objekty VRN

Ztížené výrobní podmínky
Oborová pĜirážka
PĜesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
ZaĜízení staveništČ
Provoz investora
Kompletaþní þinnost (IýD)
Rezerva rozpoþtu
Celkem
CELKEM ZA STAVBU + VRN

100,00

0
0
0
0
964 383
0
0
4 821 915
5 786 298
Kþ bez DPH

102 224 598

Dopravní Ĝešení pĜeložky komunikace ChropynČ
varianta "C"
Název položky

MJ

množství

cena / MJ

celkem (Kþ)

Zemní práce a sanace podloží
Odkop zeminy, odvoz a uložení

m2

22 658,00

800,00

Sanace podloží v tl..300, geotextílie

m2

22 658,00

300,00

18 126 400,00
6 797 400,00

24 923 800
Komunikace
Vozovka celá skladba, pĜeložka komunikace

m2

17 781,00

2 500,00

44 452 500,00

Vozovka úprava a nová skladba, místní komunikace

m2

4 877,00

2 100,00

10 241 700,00

54 694 200
OdvodnČní a meliorace
OdvodnČní vozovek, pĜíkopy a pĜepojení meliorace

m2

17 781,00

900,00

16 002 900,00

16 002 900
Odkup pozemkĤ
Zábor pozemkĤ pro komunikace

m2

47 344,00

4 734 400,00

4 734 400
100 355 300

Celkem ETAPA C

Celkem

Vedlejší rozpoþtové náklady za všechny objekty VRN

Ztížené výrobní podmínky
Oborová pĜirážka
PĜesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
ZaĜízení staveništČ
Provoz investora
Kompletaþní þinnost (IýD)
Rezerva rozpoþtu
Celkem
CELKEM ZA STAVBU + VRN

100,00

0
0
0
0
1 003 553
0
0
5 017 765
6 021 318
Kþ bez DPH

106 376 618

Dopravní Ĝešení pĜeložky komunikace ChropynČ
varianta "D"
Název položky

MJ

množství

cena / MJ

celkem (Kþ)

Zemní práce a sanace podloží
Odkop zeminy, odvoz a uložení

m2

22 506,00

800,00

Sanace podloží v tl..300, geotextílie

m2

22 506,00

300,00

18 004 800,00
6 751 800,00

24 756 600
Komunikace
Vozovka celá skladba, pĜeložka komunikace

m2

17 629,00

2 500,00

44 072 500,00

Vozovka úprava a nová skladba, místní komunikace

m2

4 877,00

2 100,00

10 241 700,00

54 314 200
OdvodnČní a meliorace
OdvodnČní vozovek, pĜíkopy a pĜepojení meliorace

m2

17 629,00

900,00

15 866 100,00

15 866 100
Odkup pozemkĤ
Zábor pozemkĤ pro komunikace

m2

46 192,00

4 619 200,00

4 619 200
99 556 100

Celkem ETAPA D

Celkem

Vedlejší rozpoþtové náklady za všechny objekty VRN

Ztížené výrobní podmínky
Oborová pĜirážka
PĜesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
ZaĜízení staveništČ
Provoz investora
Kompletaþní þinnost (IýD)
Rezerva rozpoþtu
Celkem
CELKEM ZA STAVBU + VRN

100,00

0
0
0
0
995 561
0
0
4 977 805
5 973 366
Kþ bez DPH

105 529 466

Dopravní Ĝešení pĜeložky komunikace ChropynČ
varianta "E"
Název položky

MJ

množství

cena / MJ

celkem (Kþ)

Zemní práce a sanace podloží
Odkop zeminy, odvoz a uložení

m2

23 206,00

800,00

Sanace podloží v tl..300, geotextílie

m2

23 206,00

300,00

18 564 800,00
6 961 800,00

25 526 600
Komunikace
Vozovka celá skladba, pĜeložka komunikace

m2

18 329,00

2 500,00

45 822 500,00

Vozovka úprava a nová skladba, místní komunikace

m2

4 877,00

2 100,00

10 241 700,00

56 064 200
OdvodnČní a meliorace
OdvodnČní vozovek, pĜíkopy a pĜepojení meliorace

m2

18 329,00

900,00

16 496 100,00

16 496 100
Odkup pozemkĤ
Zábor pozemkĤ pro komunikace

m2

49 283,00

4 928 300,00

4 928 300
103 015 200

Celkem ETAPA E

Celkem

Vedlejší rozpoþtové náklady za všechny objekty VRN

Ztížené výrobní podmínky
Oborová pĜirážka
PĜesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
ZaĜízení staveništČ
Provoz investora
Kompletaþní þinnost (IýD)
Rezerva rozpoþtu
Celkem
CELKEM ZA STAVBU + VRN

100,00

0
0
0
0
1 030 152
0
0
5 150 760
6 180 912
Kþ bez DPH

109 196 112
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Město Chropyně

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

Náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

12. června 2018

Ing. Renata Čablová

KUZL 40172/2018

KOORDINOVANÉ STANOVISKO
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené
působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), v platném
znění, vydává k žádosti o stanovisko dle § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změně územního plánu
Chropyně toto koordinované stanovisko:
Změna územního plánu se týká vytvoření plochy pro silniční dopravu (DS) z důvodů plánované
trasy severovýchodní přeložky krajské komunikace III/4349 okolo města Chropyně a její křížení
s železničním koridorem podjezdem v trase „C“. Tato změna ÚP Chropyně je pořizována
v souvislosti s přípravou stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“ a je
alternativou pro stávající řešení křížení trati Brno – Přerov s komunikací III/4349. Důvodem pro
provedení přeložky komunikace je zachování obytné zástavby v Tovačovské ulici v dosavadním
rozsahu s vytvořením nového dopravního řešení, které zklidní dopravu ve městě a přesměruje ji
částečně mimo něj. Přeložka komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70. Dopojení místní
komunikace u nádraží je provedeno v kategorii MO2p 14,5/11/50. Celková délka navrhované
přeložky komunikace 2258 m. Celková délka dopojení MK 760 m. Mimo výše uvedenou přeložku
komunikace bude změna územního plánu řešit i přeložení ochranného valu v lokalitě Podlesí
v Chropyni. Plocha technické infrastruktury (T*58) bude přesunuta z pozemků p. č. 180/7, 180/5,
180/8, 180/9, 192/17, 192/24, 192/18, 192/5, 192/7, 192/8, 192/9, 192/1, 192/2, 195, a 196/1 na
pozemek p. č. 1862/1 (k. ú. Chropyně). Důvodem této změny je, aby tyto stavební pozemky nebyly
zatíženy omezeními plynoucími z této plochy.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní
orgán na úseku ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písmene d) a § 77a odst.
4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Lokality řešené v rámci zkráceného postupu se nenalézají v evropsky významné lokalitě nebo ptačí
oblasti (území soustavy Natura 2000). Do k. ú. Chropyně však zasahuje evropsky významná lokalita
(EVL) CZ0714085 Morava – Chropyňský luh. Lokalita je navržená pro ochranu přírodních nebo
přírodě blízkých lesních i nelesních společenstev a předmětných evropsky významných druhů, jako
jsou bobr evropský (Castor fiber), čolek velký (Triturus cristatus), hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii),
modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a ohniváček černočárný (Lycaena dispar). Na okraj EVL
Morava – Chropyňský luh je situován záměr přeložení ochranného valu. Ochranný val vychází ze ZÚR
ZK a jako takový byl vyhodnocen v souvislosti s možným významným ovlivněním na území Natura
2000 se závěrem, že významnější negativní ovlivnění EVL Morava – Chropyňský luh se vlivem
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 373
e-mail:renata.cablova @kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

realizace záměru nepředpokládá. Záměr přeložky komunikace je vzdálen od předmětné EVL přibližně
1 000 m východním směrem a tedy i v dostatečné vzdálenosti od území Natura 2000. Vzhledem
k těmto skutečnostem vydáváme stanovisko dle § 45i odst. 1) výše uvedeného zákona, že předložená
koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Novotná
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní
orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 22 písmene e) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění,
K navrhovanému obsahu změny územního plánu Chropyně a podle kritérií uvedených v příloze č. 8
k zákonu, sděluje v souladu s § 10i zákona jako příslušný orgán ve smyslu stavebního zákona
následující:
Výše uvedenou změnu v územním plánu Chropyně je nutno posoudit
z hlediska vlivů na životní prostředí.
Odůvodnění:
Změna územního plánu se týká vedení trasy severovýchodní přeložky krajské komunikace okolo
města Chropyně a její křížení s železničním koridorem podjezdem. Tato změna ÚP Chropyně je
vyvolaná v důsledku přípravy stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“.
Přeložka komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70. Dopojení místní komunikace u nádraží je
provedeno v kategorii MO2p 14,5/11/50. Celková délka řešeného přeložky komunikace 2258 m.
Celková délka dopojení MK 760 m. Trasa přeložky se napojuje na silnici II/436 směr od Přerova,
novou okružní křižovatkou napojenou novým připojením silnice II/436 od Chropyně s napojením na
nákladní vrátnici areálu Technoplast. Dále je vedena mezi průmyslovými areály a za nimi je přimknuta
ke kolejové vlečce a pokračuje směrem k nově řešenému železničnímu mostního nadjezdu. Za tratí
pokračuje dvěma oblouky a napojuje se na silnici III/4349 směr Zářičí, kde je provedeno i dopojení na
silnici směr Chropyně. Je řešeno i dopojení místní komunikace od nádraží a tak dopravní dopojení
z města Chropyně. Druhou změnou v územní plánu je přeložení ochranného valu – plochy technické
infrastruktury (T*58) v lokalitě Podlesí v Chropyni.
Krajský úřad zhodnotil výše uvedenou změnu územního plánu Chropyně dle kritérií dle přílohy č. 8
zákona o posuzování vlivů na ŽP takto:
Navrhovaná přeložka stávající komunikace III/4349 představuje významnou změnu v dopravní
koncepci města Chropyně, u které nelze vyloučit vliv na složky životního prostředí a na veřejné zdraví
(např. zábor ZPF, nově vzniklá dopravní zátěž – hluková a emisní situace v dotčeném území). Také
nelze vyloučit kumulativní vliv realizace přeložky komunikace s plánovanou stavbou „Modernizace trati
Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“ v dotčeném území. Jedná se o jednovariantní řešení
s předpokladem trvalé změny v území. Zároveň tato změna naplňuje rámec pro realizaci záměru
uvedeného v příloze č. 1, kategorie II, bod 49 Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy
o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (2 km); ostatní pozemní komunikace od
stanovené délky (2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby
a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (1000 voz/24 hod), zákona o posuzování vlivů
na ŽP. Nepředpokládá vliv na jiné koncepce a přeshraniční vliv je vyloučen. Na základě předložených
informací a s použitím relevantních kritérií přílohy č. 8 citovaného zákona požaduje krajský úřad
zpracování vlivů změny územního plánu Chropyně na životní prostředí.
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Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (dále jen vyhodnocení SEA)
je uveden v příloze zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Územní plán je významný nástroj pro
možnost začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.
Vyhodnocení SEA bude zpracované autorizovanou osobou podle § 19 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. Vyhodnocení SEA musí komplexně pro řešené i širší dotčené území
postihnou vlivy územního plánu na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví.
Dále bude obsahovat návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Při zpracování vyhodnocení SEA přihlédnout a vypořádat vyjádření dotčených orgánů státní správy
a další pořizovatelem obdržená vyjádření k územnímu plánu z hlediska jednotlivých složek životního
prostředí a veřejného zdraví. V rámci vyhodnocení SEA vypracovat kapitoly závěry a doporučení
včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroků, zda lze z hlediska
negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem
souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění anebo nesouhlasit. Žádáme pořizovatele
o poskytnutí dokumentace územního plánu spolu s vyhodnocením SEA v listinné a elektronické
podobě krajskému úřadu, který je příslušný k vydání stanoviska k tomuto vyhodnocení podle § 22
odst. e) zákona o posuzování vlivů na ŽP.
Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje ve smyslu § 10g zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí bude následně vydáno na základě projednání návrhu územního plánu spolu
s vyhodnocením SEA a vyjádření k němu podaných.

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru

Na vědomí:
Městský úřad Chropyně, Stavební úřad, Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla
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MċSTSKÝ ÚěAD KROMċěÍŽ
STAVEBNÍ ÚěAD
oddČlení územního plánování a státní památkové péþe

767 01 KromČĜíž, Velké námČstí 115
Sp.zn. :
OprávnČná úĜední osoba:
Telefon.:
E-mail:

02/040705/2018/02/Li
Pavla Litvinová
573321291
pavla.litvinova@mesto-kromeriz.cz

KromČĜíž, dne 13.6.2018

PěEDLOŽENÍ
NÁVRHU NA POěÍZENÍ ÚZEMÍHO PLÁNU ZASTUPITELSTVU
MČsto ChropynČ, IýO 00287245, námČstí Svobody þ.p. 29, 768 11 ChropynČ
(dále jen "navrhovatel") dne 11.06.2018 podal návrh na poĜízení ZmČny þ.3 Územního plánu mČsta
ChropynČ (dále jen "územní plán").
MČstský úĜad KromČĜíž, stavební úĜad, oddČlení územního plánování a státní památkové péþe (dále jen
"poĜizovatel"), jako úĜad územního plánování pĜíslušný podle § 6 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "stavební zákon"),
posoudil podle § 46 odst. 2 stavebního zákona úplnost návrhu, jeho soulad s právními pĜedpisy, a zjistil,
že návrh splĖuje všechny stanovené náležitosti. PoĜizovatel podle § 46 odst. 3 stavebního zákona návrh na
poĜízení územního plánu posoudil a
pĜedkládá
k rozhodnutí zastupitelstvu mČsta.
Stanovisko poĜizovatele:
PĜedmČtem zmČny územního plánu bude pĜeložka komunikace III/4349 v kategorii šíĜky a navrhované
rychlosti S 7,5/70. PĜeložka komunikace souvisí s pĜípravou stavby „Modernizace trati Brno – PĜerov, 5.
stavba Kojetín – PĜerov“ a je alternativou pro stávající Ĝešení kĜížení trati Brno – PĜerov s komunikací
III/4349 v rozpracované dokumentaci pro územní Ĝízení. PĜeložka komunikace se pĜedkládá v trase „C“
dokumentace.
ZmČna územního plánu spoþívá ve zmČnČ plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby „VD“, plochy pro
prĤmyslovou výrobu a sklady „VP“ a plochy zemČdČlské „Z“ na plochy dopravy „D“ dle pĜedložené
situace varianta „C“.
Dále bude zmČna obsahovat pĜeložení ochranného valu v lokalitČ Podlesí v Chropyni. PĜeložka
ochranného valu, oznaþeného v územním plánu identifikátorem „T* 58“ bude provedena z pozemkĤ
parc.þ. 180/7, 180/5, 180/8, 180/9, 192/17, 192/18, 192/5, 192/7, 192/8, 192/9, 192/1, 192/2, 195 a 196/1
do pozemku parc.þ. 1862/1 vše v k.ú. ChropynČ dle pĜedloženého situaþního nákresu.
ZmČna spoþívá ve zmČnČ funkþních plochy z plochy pro vodní hospodáĜství „TV“ na plochy sídelní
zelenČ „Z*“ a z plochy pĜírodní zelenČ „P“ na plochu pro vodní hospodáĜství „TV“.
Návrh na zmČnu územního Územního plánu ChropynČ splĖuje náležitosti dle § 46 odst. 1 stavebního
zákona a poĜizovatel doporuþuje zastupitelstvu rozhodnutí o poĜízení zmČny.
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Pouþení:
O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladnČ navrhovatele a úĜad územního plánování.

otisk úĜedního razítka
Ing. arch. Pavel Máselník
referent stavebního úĜadu
MČstského úĜadu KromČĜíž

