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statutární město Olomouc
odbor správy městských komunikací a MHD

Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc








	Spisový znak: 60.3, skartační znak/skart.lhůta: V5
Č. j. SMOL/076269/2017/OSMK/Zem/01	V Olomouci dne 05.04.2017
Spisová značka: S-SMOL/076269/2017/01/OSMK
Uvádějte vždy v korespondenci

Vyřizuje:	Taťána Zemanová
Telefon:	588488256
E-mail:	tatana.zemanova@olomouc.eu


Poskytnutí informace

Dne 28.03.2017 byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm.d) zákona č. 06/1999 Sb. vám požadované informace poskytujeme, a to k bodu 1 a 3 za odbor správy městských komunikací a MHD:

1) ŽÁDOST O INFORMACI:
a) V říjnu loňského roku podle veřejných zdrojů proběhnout v ulici Erenburgova měření hluku, otřesů a imisí. Proto žádáme o výsledky měření hluku včetně všech podkladů.
b) Také žádáme o závěry měření otřesů, porušení statiky a praskání domů včetně podkladů. Tj. kdo prováděl měření, jak se měřilo a jaké byly naměřené hodnoty.
c) Dále žádáme o závěry vztahující se k měření imisí včetně podkladů tj. kdy proběhlo a jaké jsou výsledky.

1) PODANÁ INFORMACE:
1a)
Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, byla dne 25. 10. 2016  provedena na místní komunikaci II. třídy ulice Erenburgova kontrola spojená s měřením hluku z dopravy podle § 88 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jednalo se o měření zajištěné orgánem ochrany veřejného zdraví v rámci státního zdravotního dozoru z podnětu stížnosti občana).
O provedené kontrole byl zpracován protokol, ve kterém je její předmět a výsledky podrobně uvedeny. 
Součástí protokolu o kontrole je příloha č. 1 – Protokol č. 62324/2016, zpracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Ostrava, dne 8.11.2016, 
20 stran, příloha č. 2 – Výpočet č. 9/2016, zpracovatele Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, odd. faktorů prostředí, Gorkého 6, 602 00 Brno, 6 stran, příloha č. 3 -  Studie – Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy na ul. Erenburgova v Olomouci v roce 2000, č.j. KHSOC/29323/2016/OC/HOK, zpracovatel RNDr. Jiří Matěj, 742 54 Bartošovice 192, IČO 65907850, 6 stran.
Kopie všech výše uvedených dokumentů Vám zasíláme.
1b) 
Odbor správy městských komunikací a MHD řešil v minulém roce stížnost obyvatelů ul. Erenburgova. Obsahem této stížnosti byl i požadavek na prověření vlivu provozu těžké dopravy na nárůst trhlin na domech stěžovatelů. 
Na základě/v rámci řešení této stížnosti zajistil Odbor správy městských komunikací a MHD stavebně technické  a statické posouzení vybraných domů na ul. Erenburgova (výběr domů byl učiněn na základě požadavku a komunikace se stěžovateli)  v Olomouci. 
Toto posouzení bylo vyhotoveno firmou:
RC REAL CONSULT stavební kancelář
Ing. Miroslav NAJDEKR, CSc.
Autorizovaný inženýr pro obory statika a dynamika staveb 
Wellnerova 1
779 00 Olomouc
V rozsahu následujícím:
Statické posouzení domů Erenburgova ul. Olomouc,
IG dokumentace vrtaných sond Olomouc Erenburgova ulice,
Zpráva o výsledku úředního měření technických otřesů vyvolaných dopravním provozem po ulici Erenburgova v Olomouci.

S výsledkem následujícím:
Pro posouzení byly objednatelem vybrány domy od začátku ulice Erenburgova – křižovatka s ulici Na Trati až po křížení s ulicí Pešinova (výběr byl učiněn na základě předmětné stížnosti). 
Vyšetřování vlivu zatěžovacích účinků pojíždějící dopravy po ulici Erenburgově bylo prováděnou se snahou řešit zadaný problém komplexně a z tohoto důvodu se zkoumalo rovněž základové podloží domu s přihlédnutím k hloubce založení a geotechnickým vlastnostem základových zemin. Vliv účinků pojíždějící dopravy byl měřen akreditovanou laboratoří se zaměřením na úřední měření technických otřesů, jejíž výsledky dáváme  k dispozici. Geotechnické podloží bylo vyhodnoceno na základě dvou zjišťovacích vrtů hloubky 6 resp. 3 m po levé straně ulice (směrem ke křižovatce Na Trati).  Dále se získaly archivní informace o stavební historii domů, z kterých vyplývá, že domy byly staticky narušeny již ve 40-letech, relativně krátce po jejich postavení. 
Ze získaných výsledků místním šetřením, studia získaných podkladů a zpráv vyplynulo následující : 
Rozhodující vliv na zjištěné poruchy vyšetřovaných domů má způsob jejich založení v geotechnických podmínkách zemin F7,F8 při nedostatečné hloubce založení domů. K tomu lze přiřadit vliv nedostatečné prostorové tuhosti a stability domů, což vyplývá z jejich stavebního provedení. V souladu s naměřenými hodnotami dynamické odezvy domů je účinek pojíždějící dopravy na vznik poruch zanedbatelný.  
Kopie všech materiálů vyhotovených v rámci stavebně technického a statického posouzení vybraných domů na ul. Erenburgova Vám zasíláme.
1c)
Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce sděluje, že o žádném speciálním měření imisí na ulici Erenburgova v říjnu loňského roku nemá povědomí. 
Dále Vám poskytujeme informaci, že nedaleko od ulice Erenburgova - v areálu Gymnázia Hejčín je umístěna stálá měřící stanice automatického imisního monitoringu provozovaná Českým hydrometeorologickým ústavem. 
Online výstupy z měření imisí na této stanici jsou veřejně přístupné na internetu: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide2/mp_MOLJA_CZ.html
 
3) ŽÁDOST O INFORMACI:
Ulice Erenburgova byla údajně v roce 2014 překlasifikována z III. třídy MK na komunikaci II. třídy. Žádáme tedy o odborné stanovisko objasňující klasifikaci komunikace a současně její soulad s normou ČSN 73 6110.

3) PODANÁ INFORMACE:
O zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení, a to vydáním správního  rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace (jde o výkon státní správy). Působnost místního silničního správního úřadu vykonává oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce. O zařazení pozemních komunikací na území statutárního města Olomouce do kategorie místních komunikací žádá  Odbor správy městských komunikací a MHD Magistrátu města Olomouce (dříve odbor dopravy), jako zástupce vlastníka místních komunikací ve vlastnictví statutárního města Olomouce.
Určení, dopravní význam a stavebně technické vybavení dotčené komunikace (tedy její stavební a dopravně technický stav) jsou kritérii pro rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace a rovněž i pro její zatřídění v rámci této kategorie.
Stavebním stavem místní komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.
Dopravně technickým stavem místní komunikace se rozumí jejich technické znaky (příčné uspořádání , příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění pozemní komunikace do terénu.
Místní komunikace jsou dále jejich vlastníky (v tomto případě odbor správy městských komunikací a MHD Magistrátu města Olomouce) rozdělovány do jednotlivých tříd a uvnitř jednotlivých tříd jsou označovány čísly, popř. alfabetickými znaky. Jde o výkon vlastnického práva v rámci evidence majetku, nikoliv o výkon státní správy.

Pozemní komunikace v ul. Erenburgova je a vždy byla vedena v pasportu komunikací dle svého určení, dopravního významu a vztahu ke struktuře osídlení jako  místní sběrná (dopravně významná) komunikace II. třídy, která je součástí vnitřního okruhu města s dopravním významem přímé vazby a propojení silnic I/35 a II/635.

Rovněž její stavebně technické vybavení ji řadí mezi sběrné komunikace. Vozovka této komunikace je mezi zaústěním ul. Vitáskova a ul. Pešinova vedena v šířce 6,2 m, mezi zaústěním ul. Pešinova a ul. Na Šibeníku je vedena v šířce 7,0 m. Kryt vozovky tvoří asfaltový beton.  Průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel pro všechny jízdní pruhy TNV0 = 509 TNV / 24 hod řadí tuto komunikaci do třídy dopravního zatížení III (dle TP 170 – Dodatek). 

Samostatným rozhodnutím místního silničního správního úřadu, tj. oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce byla předmětná komunikace zařazena do kategorie místních komunikací. 
Tímto rozhodnutím (č.j.  SMOL/189196/2014/OS/PK/Nan roku 2014) byla potvrzena její kategorie, rozhodnutí však jistě neurčovalo třídu komunikace v rámci její kategorie, neboť dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu se vztahuje pouze na určení kategorie, nikoliv třídy pozemní komunikace. Jestliže předmětné rozhodnutí tedy neurčovalo třídu předmětné komunikace, pak tedy jistě nemohlo jít o její překlasifikování z  III. třídy místní komunikace na místní komunikaci II. třídy.
Nicméně od 31. 12. 2015, po novele zákona o pozemních komunikacích platí, že o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a i jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. 


S pozdravem                                                                   



	Ing. Petra Pospíšilová
                                                                                                        vedoucí odboru

