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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Název záměru

Silnice R35 v úseku Úlibice – Hradec Králové

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Úlibicemi a Hradcem Králové na území
Královéhradeckého kraje. Investiční záměr výstavby silnice R 35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/16 (MÚK Úlibice) až po křižovatku s připravovanou dálnicí D 11 (MÚK
Plotiště). Posuzovaný úsek R 35 má délku 36,148 km. Komunikace je navrhována jako
rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 100 km/hod. (kategorie R 25,5/100).
Soušástí posouzení je i rekonstrukce obchvatu Úlibic, kterou tvoří silnice I/16 v kategorii
S 20,75/80 a S 11,5/80.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Výstavba silnice R 35, mimoúrovňových komunikací a navazujících přeložek okolních
komunikací se dotkne následujících území:
kraj:
Královéhradecký
obce:
Úlibice, Hořice, Lužany, Třebnouševes, Konecchlumí, Milovice u Hořic,
Kovač, Stračov, Podhorní Újezd a Vojice, Sovětice, Chomutice,
Sadová, Sobčice, Dohalice, Ostroměř, Všestary, Holovousy, Hradec
Králové, Bílsko u Hořic
katastrální území:
Úlibice, Lužany u Jičína, Konecchlumí, Kamenice u Konecchlumí,
Kovač, Vojice, Třtěnice, Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic,
Sobčice, Ostroměř, Domouslavice, Holovousy v Podkrkonoší, Bílsko u
Hořic, Chlum u Hořic, Hořice v Podkrkonoší, Dolní Dobrá Voda,
Bašnice, Vinice v Podkrkonoší, Ostrov v Podkrkonoší, Milovice u Hořic,
Stračov, Klenice, Sovětice, Horní Černůtky, Sadová u Sovětic,
Čistěves, Dohalice, Horní Dohalice, Rozbřezice, Lípa u Hradce
Králové, Všestary, Rosnice u Všestar, Bříza u Všestar, Světí, Dlouhé
Dvory, Plotiště nad Labem

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65 99 33 90

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Na Prankráci 546/56
Praha 4, 145 05
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná firmou ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., vedoucí úkolu Ing.
Václav Píša, CSc. držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a
posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č.osvědčení 4532/OPVŽP/02.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům: Modelové hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší
a veřejné zdraví, Akustická studie, Hydrogeologická rešeršní studie, Územní archeologická
studie, Výčet nemovitých kulturních památek, Hodnocení vlivu na území soustavy NATURA
2000,.
Dokumentace je doplněna Výkresovou částí a Fotodokumentací biologicky významných
lokalit
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.
Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb.
2.
Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.
Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v oznámení včetně použitých metod hodnocení
Posouzení základních údajů
B.I.1. Název záměru
Silnice R 35 v úseku Úlibice – Hradec Králové

B.I.2. Kapacita záměru
Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Úlibicemi a Hradcem Králové na území
Královéhradeckého kraje. Investiční záměr výstavby silnice R 35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/16 (MÚK Úlibice) až po křižovatku s připravovanou dálnicí D 11 (MÚK
Plotiště). Posuzovaný úsek R 35 má délku 36,148 km. Komunikace je navrhována jako
rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 100 km/hod. (kategorie R 25,5/100).
Soušástí posouzení je i rekonstrukce obchvatu Úlibic, kterou tvoří silnice I/16 v kategorii
S 20,75/80 a S 11,5/80.

B.I.3. Umístění záměru
Výstavba silnice R 35, mimoúrovňových komunikací a navazujících přeložek okolních
komunikací se dotkne následujících území:
kraj:
Královéhradecký
obce:
Úlibice, Hořice, Lužany, Třebnouševes, Konecchlumí, Milovice u Hořic,
Kovač, Stračov, Podhorní Újezd a Vojice, Sovětice, Chomutice,
Sadová, Sobčice, Dohalice, Ostroměř, Všestary, Holovousy, Hradec
Králové, Bílsko u Hořic
katastrální území:
Úlibice, Lužany u Jičína, Konecchlumí, Kamenice u Konecchlumí,
Kovač, Vojice, Třtěnice, Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic,
Sobčice, Ostroměř, Domouslavice, Holovousy v Podkrkonoší, Bílsko u
Hořic, Chlum u Hořic, Hořice v Podkrkonoší, Dolní Dobrá Voda,
Bašnice, Vinice v Podkrkonoší, Ostrov v Podkrkonoší, Milovice u Hořic,
Stračov, Klenice, Sovětice, Horní Černůtky, Sadová u Sovětic,
Čistěves, Dohalice, Horní Dohalice, Rozbřezice, Lípa u Hradce
Králové, Všestary, Rosnice u Všestar, Bříza u Všestar, Světí, Dlouhé
Dvory, Plotiště nad Labem

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o výstavbu čtyřpruhové silnice, určené zejména pro dálkovou a mezinárodní
dopravu. Nová komunikace nahradí stávající silnici I/35. Po výstavbě R35 se doprava ze
stávající I/35 přesune na novou komunikaci, na stávající silnici zůstane pouze zbytková
doprava pro potřeby zájmového území.
V území nejsou plánovány žádné investiční záměry, u nichž by mohlo dojít ke kumulaci
negativních vlivů na životní prostředí. U Hradce Králové se hodnocená rychlostní silnice
napojuje na plánovanou dálnici D11 mimoúrovňovou křižovatkou Plotiště.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Rychlostní silnice R35 je součástí sítě dálnic a rychlostních silnic, která je vymezena v
„Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice do r. 2010“, schváleného vládou ČR na
základě posouzení dopravní koncepce předložené Ministerstvem dopravy. Rychlostní silnice
R35 bude nejdůležitější pozemní komunikací NUTS 2 Severovýchod, který sdružuje
Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj.
Silnice R35 je součástí mezinárodní silnice E442 a zároveň bude spojnicí mezi německopolskou dálnicí A4 (E40 Dresden - Bautzen - Górlitz - Zgorzelec Wrockaw), dálnicí D11/R11
(Praha - Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Královec) a dálnicí D47 (D1) Brno - Ostrava. Z
hlediska mezinárodních dopravních vazeb tak bude mít R35 po dokončení v celém úseku
Hrádek nad Nisou - Turnov Hradec Králové - Mohelnice - Lipník nad Bečvou obdobný
význam jako dálnice D8 a D 1 vedené v koridoru Drážďany - Praha - Brno - Břeclav Bratislava.
Dalším důvodem potřeby vybudování nové rychlostní komunikace je rostoucí dopravní
zatížení stávající dvoupruhové silnice I/35. Současné intenzity dopravy, přesahující 10 000
vozidel za den, již znamenají riziko snížení plynulosti dopravy, zvláště v dopravních
špičkách. V roce 2015, kdy má být nová silnice uvedena do provozu, již bude zatížení
stávající silnice dosahovat cca 15 - 20 tis. voz. denně (viz kap. B.II.5).
Záměr není navrhován variantně.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/16, stavba končí v MÚK
Plotiště (křižovatka R35 a D11) v km 36,418. MÚK je součástí stavby dálnice D 11.
Směrové vedení
Koridor pro stavbu rychlostní silnice R35 Úlibice - Hradec Králové byl vymezen v 2. změně a
doplňku územního plánu velkého územního celku Hradecko-Pardubické sídelní regionální
aglomerace schválené usnesením vlády ČR č. 191 z 26.2.2001. Koridor je vymezen pro
stavbu R35 včetně všech souvisejících objektů, mimoúrovňových křižovatek a jejich napojení
na stávající silniční sít' (viz výkres 2).
Začátek posuzované trasy silnice je lokalizován do prostoru mimoúrovňové křižovatky se
silnicí I/16, cca 500 m severovýchodně od Úlibic. Odtud trasa pokračuje směrem na
jihovýchod, v km 1,5 mimoúrovňově kříží stávající I/35 (silnice I/35 bude vedena v nadjezdu
nad R35) a dále vede jihovýchodním směrem v souběhu s I/35 do prostoru mezi obce
Konecchlumí a Kovač, následně se stáčí na jih do prostoru východně od obce Třtěnice a
západně od osady Kabáty. Odtud pokračuje na východ mezi Sobčice a Chomutice a do
prostoru jižně od Ostroměře.
Dále je trasa navržena severně od Domoslavic do prostoru mezi Velké a Malé Bílsko, stáčí
se pravostranným obloukem na jih a navazuje na stávající estakádu silnice I/35 na jižním
okraji města Hořice (stávající estakáda bude tvořit polovinu profilu R35 v kategorii R
22,5/100).
Jižně od Hořic se navržená trasa R35 odklání západním směrem z trasy I/35 a pokračuje ve
směru na Milovice, severně od nich se opět vrací v krátkém úseku do stopy I/35,
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levostranným obloukem se stáčí na jihovýchod až východ. Obec Klenice, Klenický kopec a
Kozinský rybník obchází po severní straně a prochází prostorem mezi Sadovou a Sobčicemi.
V prostoru jihovýchodně od Sadové kříží navržená trasa R35 stávající silnici I/35 a pokračuje
přibližně v souběhu s I/35 západně od obcí Lípa a Rozběřice do Všestar, kde se přimyká ke
stávající estakádě, která bude tvořit východní polovinu profilu R35. Jako polovina profilu R35
bude využita stávající I/35 i ve zbývajícím úseku do MÚK Plotiště dálnice D11, ve které
silnice R35 končí.
Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
souvisejících staveb na začátku úseku (MÚK silnic R35 a I/16 obchvat Úlibic) a na konci
úseku (dálnice D11). Území, jímž navrhovaná trasa prochází, je poměrně málo výškově
členité, podélné sklony silnice se pohybují v rozsahu od 0,300 % do 3,245 %.
Křížení R35 se stávajícími železničními tratěmi je řešeno nadjezdy R35, v místě křížení
vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly podmínku
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů a v mostním otvoru byla zachována volná výška
nad hladinou návrhového průtoku (100 leté vody) nejméně 0,50 m.
Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pruh

1 X 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 X 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodící proužky

2 X 0,5 m

1,0 m

Vnější vodící proužky

2 X 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 X 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 X 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční sít'
Napojení nové silnice na okolní komunikační sít' bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase jsou navrženy následující křižovatky:
−

MÚK Úlibice, km 0,000 - začátek posuzovaného úseku, křížení silnicí I/16, zajistí
napojení Jičína a Nové Paky

−

MÚK Chomutice, km 8,903 - v místě křížení se silnicí II/327 zajistí napojení stávající I/35
Konecchlumí - Ostroměř a obcí na severojižní trase II/327

−

MÚK Ostroměř, km 11,726 - v místě křížení se silnicí III/32752 zajistí připojení Ostroměře

−

MÚK Hořice, km 17,940 - zajistí napojení Hořic, nejvýznamnějšího města mezi Jičínem a
Hradcem Králové a zajistí vazbu Hořic v jihozápadním směru na Smidary (11/280) a
Nový Bydžov (11/326)

−

MÚK Vinice, km 20,283 - v místě připojení II/326 na I/35 zajistí připojení obcí v
jihozápadním prostoru na II/280 a II/326

−

MÚK Klenice, km 23,302 - v místě připojení II/323 na R35 zajistí připojení obcí v
severojižní ose D11 - Nechanice - Stračov - R35

−

MÚK Sadová, km 28,975 - zajistí připojení obcí v severojižní ose Lubno - Třesovice Sadová - Cerekvice nad Bystřicí - II/325
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−

MÚK Všestary, km 33,497 - zajistí připojení Všestar a obcí na II/325 a III/3255

−

MÚK Plotiště, km 36,418 - je součástí dálnice D11 Hradec Králové - Jaroměř, je
křižovatkou D11 a R35 a zároveň zajišťuje připojení Hradce Králové

Tvary jednotlivých křižovatek a jejich vzdálenosti jsou uvedeny v tab. B.1.
Tab. B.1. Přehled mimoúrovňových křižovatek
Název

Staničení R 35

Tvar

Vzdálenost k násl. MÚK

Úlibice

0,000

dvojlístková

8,903

Chomutice

8,903

deltovitá

2,823

Ostroměř

11,726

deltovitá

6,214

Hořice

17,940

osmičkovitá

2,343

Vinice

20,283

osmičkovitá

3,019

Klenice

23,302

trubkovitá

5,673

Sadová

28,975

osmičkovitá

4,522

Všestary

33,497

trubkovitá

2,921

Plotiště*

36,418

trojlístková

* křižovatka není součástí předkládaného záměru
Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod. je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 44 mostních
objektů, z nichž 25 převádí novou silnici nad překážkou, 19 převádí stávající komunikace
přes novou silnici. Celková délka mostů na silnici R35 bude činit 1 230 m, z toho 4 mosty
budou mít délku větší než 100 m.
Obchvat Úlibic
Součástí posuzovaného záměru je stavba obchvatu Úlibic. Obchvat bude tvořit
rekonstruovaná silnice I/16 v úseku mezi stávající křižovatkou I/16 a stávající I/35 na
severozápadě Úlibic až po plánovanou mimoúrovňovou křižovatku s R35 severovýchodně od
Úlibic. V místě křížení stávající I/35 s I/16 bude postavena mimoúrovňová křižovatka, silnice
I/16 bude rozšířena na kategorii S 16,5/80 v západní části a S 11,5/80 východně od MÚK s
R35.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení a dokončení stavby není v současné době znám. Uvažuje se přibližné s
otevřením kolem roku 2015.
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Královéhradecký

Obce:

Úlibice, Lužany, Konecchlumí, Kovač, Podhorní Újezd a Vojice, Chomutice,
Sobčice, Ostroměř, Holovousy, Bílsko u Hořic, Hořice, Třebnouševes, Milovice
u Hořic, Třtěnice, Stračov, Sovětice, Čistěves, Dohalice, Střezetice, Všestary,
Sadová

B.I.9. Výčet navazujících správních rozhodnutí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor stavební
−

Územní řízení (ÚŘ) - § 32 a další, Stavební zákon (č. 50/1976 Sb.)

−

Stavební řízení a stavební povolení pro úsek komunikace - § 54 a další, (č. 50/1976 Sb.,
Stavební zákon.)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
−

Souhlas k zásahu do VKP a k odlesnění (§ 4, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny

−

Souhlas se šířením nepůvodních rostlin a živočichů (§ 5, Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny) - případně pro výsadbu dřevin při terénních úpravách podél
komunikace.

−

Souhlas pro zásah do krajinného rázu (§ 12, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny)

−

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v trase komunikace (§ 8, Zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

−

Vodoprávní stavební povolení a souhlasy - § 14 a další, zákona č. 254/2001 Sb., Vodní
zákon

−

Souhlas s odnětím ze ZPF podle § 9 zák. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu

−

Souhlas s odnětím pozemků z PUPFL podle § 17 zák. 289/1995 0 lesích Ministerstvo
životního prostředí

−

Udělení výjimky z § 28 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon (CHOPAV)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa
chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, příslušné obecní úřady, příslušné pověřené obecní
úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
−

Výjimky z ochrany památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a
nerostů (§ 56, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

B.I.10. Zařazení záměru dle Přílohy č. 1 zákona
Záměr spadá dle Přílohy 1. zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie I (záměry vždy podléhající
posouzení) jako položka 9.3. Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice, byla doplněny kompetentní orgány
ochrany přírody pro výjimky z ochrany památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin,
živočichů a nerostů (§ 56, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
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Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Výstavba silnice R35 si vyžádá zábor zemědělské půdy a v malé míře i pozemků určených k
plnění funkcí lesa. V tab. B.2. je provedeno vyčíslení ploch záborů půdy v členění podle tříd
ochrany zemědělské půdy a katastrálních území. Vyčíslení zahrnuje zábory pro výstavbu
silnice, výstavbu mimoúrovňových křižovatek a přeložky ostatních silnic, které budou
součástí stavby. Údaje byly převzaty z průvodní zprávy k technické studii silnice R35 a DÚR
Obchvat Úlibic.
Půdy jsou do tříd ochrany rozděleny následujícím způsobem:
1. třída bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech převážně v plochách
rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního
fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu
2. třída zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmínečně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné
3. třída půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním eventuelně využít pro
výstavbu
4. třída půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu
5. třída zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.
Plocha trvalého záboru zemědělské půdy nutného pro realizaci záměru bude činit 300 ha.
Polovinu z této výměry tvoří půdy spadající do I. třídy ochrany, čtvrtinu půdy ve třídě II.
Výstavba si dále vyžádá zábor 1,7 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa a 43 ha
ostatních ploch (mimo ZPF a PUPFL).

B.II.2 Voda
V období výstavby komunikace bude nutné zajistit potřebné množství pitné vody, která bude
dovážena na místo určení podle potřeb dodavatele stavby. Její spotřeba bude závislá na
počtu pracovníků a její množství je odhadováno na 60 –120 l/den/os.
Technologickou vodu bude nutno zajistit při výrobě betonových směsí, pokud nebudou na
staveniště dováženy, a dále při ošetřování tuhnoucího betonu. Množství vody a její zdroj
nebyly v současném stupni projektové přípravy dosud určeny. Další potřeba vody vznikne při
mytí vozidel vyjíždějících ze staveniště.
V období provozu na komunikaci nejsou kladeny žádné nároky na spotřebu pitné vody,
neboť se nepředpokládá budování odpočívadel se sociálním zařízením. Potřeba vody v
období provozu bude celkově nevýznamná. Mytí vozovky bude
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prováděno pouze zcela výjimečně v případě silného znečištění (např. po havárii). Množství
vody použité v těchto případech bude záviset na okamžitých podmínkách a nelze jej v
současnosti odhadovat.
Výstavba a provoz komunikace kladou nízké nároky na potřebu pitné i užitkové vody. Pro
období výstavby a provozu na sil. R35 bude pitná i užitková voda odebírána ze stávajících
zdrojů, resp. zdrojů, které budou k dispozici v době výstavby a provozu silnice.

B.II.3 Surovinové zdroje
Pro výstavbu tělesa komunikace bude nutné použít následující suroviny kamenivo,
štěrkopísky, ocel, asfalt, cement a přísady do betonů, živičnou směs, prefabrikáty apod.
Odhad množství některých materiálů je uveden v tab. B.3.
Tab. B.3. Odhad množství potřebného materiálu
Množství (m3)

Materiál
Asfaltový koberec

1 500

Asfaltový beton

3 000

Obalované kamenivo

4 500

Kamenivo zpevněné cementem

5 500

Štěrkodrť

6 500

Další objemy bude představovat beton a ocel pro konstrukce mostů, svodidla, dopravní
značky a zařízení apod. Objemy těchto materiálů nelze v současnosti odhadnout a bude
odvislý od přesného zaměření silnice v terénu. Upřesnění bude provedeno v dalším stupni
projektové dokumentace. Zdroj stavebních materiálů není v současnosti možné určit a závisí
na zvoleném dodavateli stavby.

B.II.4 Elektrická energie
Zařízení staveniště silnice R35 (sociální zařízení, obytné buňky, apod.) bude napojeno na
místní zdroje elektrické energie. Lokalizace těchto zařízení staveniště bude specifikována v
další fázi projektové přípravy.
Spotřeba el. energie při vlastním provozu bude poměrně malá. Bude se jednat o osvětlení
některých částí trasy, světelnou signalizaci apod.

B.II.5 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Součástí výstavby silnice R35 budou úpravy a přeložky souvisejících komunikací, polních
cest a cyklistických tras. Jedná se především o napojení stávajících komunikací na
mimoúrovňové křižovatky, mimoúrovňová křížení stávajících silnic a cest s novou
komunikací a zajištění přístupu na části pozemků, které budou novou komunikací rozděleny.
Potřeba výstavby silnice R35 je dána zejména rostoucí intenzitou dopravy na stávající
dvoupruhové silnici I/35, kde počty vozidel přesahující 12 000 až 16 000 automobilů za den
znamenají riziko snížení plynulosti dopravy, zvláště v dopravních špičkách. Údaje o zatížení
jednotlivých sčítacích úseků podle celostátního sčítání ŘSD z let 1995, 2000 a 2005 jsou
uvedeny v tab. B.4.
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Tab. B.4. Intenzity dopravy na silnici I/35 a navazujících komunikacích
Silnice

I/35

Rok 1995

Rok 2000

Rok 2005

Sčítací
úsek

Poloha
úseku

O+M

T

S

O+M

T

S

O+M

T

S

5-0360

Kamenice

6346

2224

8571

7571

2799

10370

-

-

-

5-0380

Bílsko

6505

1886

8391

7940

2763

10703

8628

3714

12343

5-0390

Hořice

7101

1951

9052

10174

3410

13584

8980

3922

12902

5-0396

Milovice

6238

1909

8147

7360

2940

10300

-

-

-

5-0409

Sadová

6252

2110

8362

7259

3557

10816

10662

5540

16202

5-0410

Všestary

7491

2054

9545

8511

3382

11893

-

-

-

II/280

5-4578

Smidary

560

391

951

487

82

569

535

109

643

II/323

5-4508

Suchá

372

103

475

512

339

851

483

160

643

5-1350

Bašnice

1041

289

1330

1768

307

2075

1862

471

2333

5-1368

Králíky

1228

317

1545

1617

235

1852

2041

306

2347

5-4720

Vojice

446

158

604

601

223

734

756

344

1100

5-2540

Chotějice

986

301

1287

783

263

1046

-

-

-

II/326
II/327

O...osobní a dodávkové automobily

M...jednostopá motorová vozidla

T...těžká motorová vozidla a přívěsy

S... součet všech motorových vozidel a přívěsů

Prognóza zatížení komunikační sítě, která byla provedena pro rok 2015, je uvedena v tab.
B.5 a tab. B.6. Prognóza byla stanovena na základě výsledků sčítání dopravy z r. 2000 a
růstových koeficientů ŘSD ČR.
Po uvedení R35 do provozu lze očekávat, že nová rychlostní silnice převezme rozhodující
část dopravní zátěže, stávající silnici I/35 pak bude využívat především zbytková místní
doprava.
Tab. B.5. Odhad zatížení silnice R35 v roce 2015
Doprovodná
komunikace
(stávající I/35)

Silnice R 35

Úsek

Celkem

celkem vozidel za 24 hod.
MÚK Úlibice – MÚK Chomutice

13 083

2 951

16 035

MÚK Chomutice – MÚK Ostroměř

13 667

3 083

16 751

MÚK Ostroměř – MÚK Hořice

13 667

3 083

16 751

MÚK Hořice – MÚK Vinice

14 140

3 183

17 321

MÚK Vinice – MÚK Klenice

13 403

2 991

16 393

MÚK Klenice – MÚK Sadová

14 355

3 148

17 503

MÚK Sadová – MÚK Všestary

14 355

3 148

17 503

MÚK Všestary – MÚK Plotiště

15 345

3 429

18 774

Tab. B.6. Odhad zatížení silnice R35 - v roce 2015
Úsek

Silnice R 35

Doprovodná komunikace
(stávající I/35)

Celkem

vozidel za 24 hod.

vozidel za 24 hod.

vozidel za 24 hod.

OA

NL

NT

BUS

OA

NL

NT

BUS

OA

NL

NT

BUS

MÚK Úlibice – MÚK Chomutice

8731

974

3255

123

2183

172

574

22

10914

1146

3830

145

MÚK Chomutice – MÚK Ostroměř

9129

1203

3223

112

2282

212

569

20

11412

1416

3791

132
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MÚK Ostroměř – MÚK Hořice

9129

1203

3223

112

2282

212

569

20

11412

1416

3791

132

MÚK Hořice – MÚK Vinice

9352

1297

3359

132

2338

229

593

23

11690

1525

3951

155

MÚK Vinice – MÚK Klenice

8496

1358

3415

134

2124

240

603

24

10620

1598

4017

158

MÚK Klenice – MÚK Sadová

8366

1696

4140

153

2091

299

731

27

10457

1995

4871

180

MÚK Sadová – MÚK Všestary

8366

1696

4140

153

2091

299

731

27

10457

1995

4871

180

MÚK Všestary – MÚK Plotiště

9803

1460

3926

156

2451

258

693

27

12254

1718

4619

183

OA...osobní automobily

NL... těžká motorová vozidla a přívěsy

NT...těžká motorová vozidla a přívěsy

A... autobusy a přívěsy

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší se mohou vyskytovat v omezené míře
pouze v období výstavby komunikace a představují je především obalovny živičných směsí.
Zda budou při stavbě instalovány v rámci stavby či zda bude směs dovážena z již
existujících obaloven, bude známo po zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Pokud budou instalovány obalovny v rámci stavby, budou z dlouhodobého hlediska málo
významné, mohou však významněji ovlivnit krátkodobé koncentrace znečišťujících látek ve
svém bezprostředním okolí.
Jako plošný zdroj budou v průběhu výstavby působit jednotlivá staveniště (ale i další plochy
zbavené vegetace), kde bude docházet zejména ke znovuzvíření již usazených prachových
částic (sekundární prašnost). Při pokládce živičného povrchu lze rovněž očekávat zvýšené
uvolňování aromatických uhlovodíků. Ze stavebních strojů a z nákladních vozů budou
emitovány běžné polutanty, především oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a v malém
množství také uhlovodíky. Případné deponie výkopového materiálu bude třeba umístit v
dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, aby byl minimalizován jejich negativní vliv na
obyvatelstvo (zejména prašnost).
Silnice R35 bude novým liniovým zdrojem znečištění ovzduší v zájmovém území. Pro účely
Dokumentace bylo zpracováno modelové hodnocení vlivu provozu silnice na kvalitu ovzduší
(Příloha 3).
Tab. B.7. Produkce emisí ze silnice R 35 (t.rok-1) - rok 2015
Délka (km)

Částice PM10*

Benzen

Oxidy dusíku

2,99

534

Stav bez výstavby R 35
I/35 stávající komunikace

36,6

1481

Stav po výstavbě R 35
R 35 – navrhovaná komunikace
Doprovodná komunikace
*

**

včetně sekundární prašnosti z dopravy,

**

37,9

1295

2,38

498

48,4

234

0,60

88

stávající komunikace I/35 včetně doprovodných komunikací

V tabulce B.7. je uvedeno porovnání celkové produkce emisí v roce 2015 v situaci bez
výstavby a po výstavbě silnice R35. Z porovnání je patrné, že po zprovoznění R 35 lze
očekávat mírně vyšší produkci emisí oxidů dusíku (cca o 10 %) a částic PM10 (0 3 %), což je
způsobeno zejména vyšší návrhovou rychlostí nové komunikace. Z hlediska imisních dopadů
je však tento nárůst zcela kompenzován skutečností, že nová silnice odvádí dopravu z
prostoru obytné zástavby sídel.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována kvalitně, přehledně, nadstandardně z hlediska podrobnosti zdrojů
znečištění, využívá nejnovějších poznatků o emisích z motorových vozidel.
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B.III.2 Odpadní vody
Množství splaškových odpadních vod v době výstavby bude přibližně stejné jako odběr pitné
vody, tj. 60 - 120 l/os/den. Množství odpadních vod z oplachu automobilů a stavebních strojů
je možné odhadnout na 50 – 70 l/vozidlo.
Při provozu silnice R35 nebudou vznikat žádné splaškové odpadní vody, veškeré vody
odváděné z komunikace budou tvořit dešťové odpadní vody. Veškerá voda z vozovky bude
odváděna kanalizací do vybraných recipientů, nebo do vsakovacích příkopů. Kanalizace
bude tvořena uličními vpusťmi v betonových odvodňovacích žlábcích vedených podél vnější
strany zpevněné krajnice. Odpadní voda bude středovou kanalizací odváděna do recipientu.
Přehled předpokládaných cílových recipientů dešťových odpadních vod je uveden v tab. B.8.
Tab. B.8. Cílové recipienty odpadních vod ze silnice R35
Úsek č.

staničení (km)

1

0,000 – 1,030

Tužínský – Úlibický potok

2

1,030 – 3,182

Lužanka

3

3,182 – 4,932

vodoteč (meliorační příkop) v km 4,932

4

4,932 – 6,050

Lužanka s využitím příkopů III/32834

5

6,050 - 7,100

Lužanka s využitím příkopů železniční tratě

6

7,100 – 9,800

Bukovka

7

9,800 – 11,800

Javorka

8

11,800 – 13,300

Ohnišovský potok

9

13,300 – 14,180

vsakovací příkopy a příkopy železniční trati

10

14,180 – 16,150

vsakovací příkopy a Básnický potok

11

16,150 – 17,250

Chlumský potok

12

17,250 – 18,550

Libonický potok (zaúsťuje do Chlumského potoka)

13

18,550 – 19,500

Chvalinský potok

14

19,500 – 22,120

Rašínský potok

15

22,120 – 23,480

vodoteče zaústěné do Rašínského potoka

16

23,480 – 25,600

vsakovací příkopy

17

25,600 – 27,000

meliorační příkopy zaústěné do Kozinského rybníka

18

27,000 – 31,000

Bystřice

19

31,000 – 31,580

vsakovací příkopy

20

31,580 – 34,100

Melounka

21

34,100 – 34,800

vodoteč v km 34,441 zaústěná do Melounky

22

34,800 – 37,100

využití odvodnění dálnice D11 – MÚK Plotiště

23

37,100 – 37,908

příkopy svedené do odvodnění stávající okružní křižovatky u ČKD

Recipient

Průměrné složení odpadních vod odtékajících z vozovek je uvedeno v tab. B.9. Hlavní
znečišťující látkou v odpadních vodách budou chloridové anionty z posypových soli (používá
se NaCI, CaCI a jejich směsi).
Tab. B.9. Úroveň chemického znečištění vod z komunikací (mg.l-1)
Cu

Cd

Ni

Cl

NO3

BSK5

NEL

0 – 0,035

0 – 0,007

0 – 0,03

70 – 4500

0,70

1 – 12

0 – 0,4

Ojedinělá koncentrace

0,05

0,022

0,045

10 000

105

15

0,8

*

0,27

-

0,05

55

4

40

2

Běžná koncentrace
Letní oplach vozovek
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*

uvedené koncentrace platí pro vody bezprostředně po dešti s vydatností 6 mm po 10 dnech
bezdeštného období
Do kanalizace bude odváděna pouze voda z povrchu vozovky silnice, voda prosakující a
stékající ze svahů v zářezech bude vedena izolovaně. Při předpokládaném ročním úhrnu
srážek 680 mm bude celkové množství srážkové vody odtékající ze silnice R35 činit cca
500 000 m3 za rok, z toho cca 180 000 m3 v zimním období.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.
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B.III.3 Odpady
Nakládání s odpady bude zajišťováno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. V
době výstavby bude vznikat především odpad charakteristický pro stavební činnost (skupina
17), v menší míře odpad ze zpracování dřeva (skupina 03), odpad z používání nátěrových
hmot, lepidel, těsnících materiálů (skupina 08), odpady z tepelných procesů (skupina 10),
odpadní obaly (skupina 15) a odpady podobné komunálnímu (skupina 20). Přehled
vznikajících odpadů je uveden v tab. B.10.
Při zemních pracích budou provedeny výkopy celkem 1 271 200 m3 zeminy pro vlastní těleso
R35 a 42 900 m3 pro ostatní silnice. Násypy při výstavbě R35 si vyžádají 2 073 800 m3
zeminy, pro vybudování ostatních silnic bude třeba dalších 300 600 m3. Bilance je tedy
značně nevyrovnaná, výstavba silnice si vyžádá dovoz více než 1 mil. m3 zeminy. Množství
ostatních stavebních odpadů není v současnosti možné s dostatečnou přesností odhadnout,
nebude se však jednat o množství odlišné od jiných obdobných záměrů.
Přehled odpadů, které je možné očekávat při výstavbě rychlostní komunikace je uveden v
tab. B.10.
Tab. B.10. Druhy a kategorie odpadů - odpady vznikající při stavební činnosti
Číslo
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky

N

08 01 12

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

O

08 01 15

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel
nebo jiných nebezpečných látek

N

08 01 16

Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

O

08 01 19

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických
rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

N

08 01 20

Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19

O

08 02 02

Vodné kaly obsahující keramické materiály

O

08 02 03

Vodná suspenze obsahující keramické materiály

O

08 04 09

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

N

08 04 10

*

*

*

Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

O

08 04 11

Kaly z lepidel a těsnících materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

N

08 04 12

Jiné kaly z lepidel a těsnících materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

O

08 04 13

Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

08 04 14

Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů neuvedené pod
číslem 08 04 13

O

08 04 15

Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnící materiály s organickými
rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

N

08 04 16

Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnící materiály neuvedené pod
číslem 08 04 15

O

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

*

*

*
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17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky

N

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

17 03 01

Asfaltové směsi obsahující dehet

N

*

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 03 03*

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

N

17 04 01

Měď, bronz, mosaz

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 10

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10

O

*

*

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 01*

Izolační materiál s obsahem azbestu

N

*

17 06 03

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

N

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 03*

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky

N

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 01 11

Textilní materiály

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Za provozu budou vznikat odpady zejména v důsledku oprav komunikace, v malé míře též
odpady vzniklé vlivem havárie nebo neukázněností řidičů. Výčet předpokládaných druhů
odpadů, které vzniknou při provozu komunikace, je uveden v tab. B.11.
Tab. B.11. Druhy a kategorie odpadů - odpady vznikající při provozu komunikace
Číslo
odpadu

Název odpadu

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

Kategorie
odpadu

Množství
(t/rok)

N

do 0,05

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

O

do 0,05

*

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

N

do 0,05

15 02 01

*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

N

do 0,05

16 01 03

Pneumatiky

08 01 12
13 02 00

O

do 0,05

01 01 04* Autovraky

N

do 1

06 01 17

Železné kovy

O

do 0,1

06 01 18

Neželezné kovy

O

do 0,1
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06 01 19

Plasty

O

do 0,1

16 01 20

Sklo

O

do 0,1

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

5

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

8

20 03 03

Uliční smetky

O

30

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

O

10

Pravidelně bude při čištění komunikací vznikat odpad podobný komunálnímu a uliční smetky.
Výjimečně se budou na silnici objevovat absorpční čisticí tkaniny z likvidace havárie, příp.
odhozené pneumatiky, autovraky, železné i neželezné kovy a sklo. Množství odpadů bude
upřesněno v dalších stupních projektové dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení. Pouze u odpadů: Odpadní
motorové, převodové a mazací oleje a Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami jsou uvedena nesprávná katalogová čísla odpadů. Odpadní motorové, převodové a
mazací oleje mají jako podskupina přiřazeno katalogové číslo 13 02 a Absorpční činidla,
filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami mají přiřazeno katalogové číslo 15 02 02.
V rámci posudku navrhujeme následující opatření:
−

V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich
množství a předpokládaný způsob zneškodnění,

−

V rámci žádosti o kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění.

−

Zajistit oddělené deponování ornice v rámci skrývky a její uložení po projednání
s orgánem ochrany ZPF, ostatní přebytečné kameny, písek, jíl a zeminy ukládat
pouze na odsouhlasené deponie, případně využít pro následnou rekultivaci.

−

Smluvně zajistit využití, eventuelně zneškodnění odpadů pouze se subjekty,
oprávněnými k této činnosti.

B.III.4 Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku, který způsobují motorová vozidla pohybující
se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené
působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé
působení). Hluk emitovaný v období vlastní výstavby komunikace je jevem přechodným, pro
obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový význam hluk emitovaný vlastní automobilovou
dopravou po uvedení nové komunikace do provozu.
Komunikace působí jako liniový zdroj hluku. Úroveň hladiny hluku emitované automobilem je
závislá zejména na rychlosti vozidla - zatímco u nižších rychlostí je rozhodujícím zdrojem
hluku motor, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného z převodové
soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk ze styku pneumatika-vozovka a u
velmi vysokých rychlostí je rozhodující aerodynamický hluk.
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Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména stáří vozidel,
jejich technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na komunikacích pohybuje
stále větší podíl automobilů s příznivějšími hlukovými charakteristikami. Výslednou hladinu
hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:
−

projíždějící motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie,
technický stav a rychlost jízdy atd.)

−

technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení v násypu či
zářezu, povrch komunikace)

−

okolí komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, vliv odrazů
zvukových vln)

−

technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.)

B.III.5 Záření
Posuzovaná komunikace nebude zdrojem elektromagnetického záření

B.III.6 Významné terénní úpravy
Při výstavbě silnice R35 nebude docházet k významným terénním úpravám. Vedení nivelety
komunikace v maximálních povolených podélných sklonech pro návrhovou kategorii silnice si
vyžádá vybudování zářezů a násypů. Nejvyšší rozdíly mezi niveletou silnice a terénem
dosahují 10 m, příčné rozměry násypů nebo zářezů se pohybují do 50 m. Terénní úpravy
budou významné zejména na lokální úrovni, v prostorové úrovni krajiny je zejména jejich
plošný rozsah malý.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
Zcela teoreticky mohla se dokumentace mohla více věnovat posouzení migračních cest
živočichů a detailnějšímu průzkumu obojživelníků. To však nelze kvalifikovat jako významný
nedostatek a je dostatečně ošetřeno podmínkami návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno brát obecně v úvahu
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Hlavními faktory, které v dotčené
oblasti působí v souvislosti s automobilovým provozem, a které tedy budou realizací záměru
významněji ovlivněny, jsou hluk, znečištění ovzduší, dopravní nehodovost a socioekonomické faktory. Rychlostní silnice R35 nebude zdrojem vibrací, které by mohly
negativně ovlivnit obyvatelstvo, ani zdrojem elektromagnetického záření. V souvislosti s její
realizací se nepředpokládá kontaminace vody využívané obyvatelstvem ani půdy
chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich toxiny.
Vlivy znečištění ovzduší
Vyhodnocení vlivů změn v kvalitě ovzduší na veřejné zdraví je provedeno v příloze 4.
Z výsledků hodnocení vyplývá, že v řešeném území v současnosti nedochází k výskytu
zvýšeného zdravotního rizika vlivem expozice NO2 a benzenu, je však nutno očekávat riziko
z expozice suspendovaným částicím PM10. Obdobná situace je však na značné části území
ČR, vzhledem k úrovni pozaďových hodnot koncentrací částic PM10 v ovzduší. Rovněž vlivy
zprovoznění silnice R35 se projeví především v případě částic PM10.
Celkově je možné konstatovat, že uvedení silnice R35 bude z hlediska zdravotních rizik
jednoznačně přínosem. Uvedení rychlostní komunikace do provozu přinese snížení dopravní
zátěže na stávající silnici I/35. V důsledku toho dojde k snížení zdravotních rizik v obytné
zástavbě bezprostředně u silnice, kde jsou vlivy prašnosti největší. Nejvýraznější zlepšení je
možné očekávat vlivem poklesu koncentrací PM10 v zástavbě Úlibic, Vojic, Podhorního
Újezdu, Holovous, Klenic a Dubu u Mžan, kde bylo vypočteno snížení relativního rizika
nemocnosti pro bronchitidu až o 15 až 20 % a snížení rizika úmrtnosti o 5 až 7 %. V centru
Ostroměře pokles rizika dosahuje až 25 % pro bronchitidu a 10 % pro úmrtnost.
Naopak k mírnému nárůstu rizika může dojít v místech, kde se navržená komunikace
přibližuje k obytné zástavbě. Z výsledků modelových výpočtů lze odvodit v okrajových
částech několika obcí relativní nárůst rizika ve výši 1,050 pro úmrtnost a 1,145 pro
bronchitidu (Sobčice, Nové Smrkovice, Domoslavice, Bílsko u Hořic).
U expozice ostatním látkám (NO2, benzen) budou změny zdravotních rizik vlivem
zprovoznění silnice R35 malé. Rozložení pásem nárůstu a poklesu rizika odpovídá rozložení
rozdílových hodnot, které jsou znázorněny na výkresech v grafické části rozptylové studie.
Vlivy hluku
Vyhodnocení vlivů hluku na veřejné zdraví je provedeno v příloze 4. Nepříznivé účinky hluku
na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organismu,
které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo
zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky hluku na lidské zdraví je
možné (s určitým zjednodušením) rozdělit na účinky specifické (poruchy sluchu) a na účinky
nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu.
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Z výsledků hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že v zástavbě podél silnice I/35 je nutno
očekávat v situaci bez výstavby silnice R 35 velmi významné vlivy hluku na zdraví obyvatel.
Hluková zátěž dosahuje a v nejvíce zatížených místech 71 - 72 dB ve dne a 63 - 64 dB v
noci. Této úrovni hladin hluku odpovídá již prakticky celé spektrum účinků od obtěžování,
přes rušení spánku, zhoršení komunikace, nárůst nemocnosti, hypertenzi až po riziko
sluchového postižení (u části obyvatel žijících bezprostředně u silnice).
Po výstavbě rychlostní silnice dojde u této zástavby k významnému snížení hlukové zátěže
(cca o 8 - 9 dB), což se projeví snížením rizika poškození zdraví, zejména vymizí nejhorší
účinky hluku na zdraví obyvatel (poruchy sluchu a hypertenze). V těsné blízkostí stávající
I/35 lze očekávat i po vybudování R35 obtěžování obyvatel a zvýšenou nemocnost,
především v důsledku expozice nočnímu hluku ze zbytkové dopravy. Individuální riziko
výskytu zdravotních účinků vlivem expozice nočnímu hluku se však poměrně významně
sníží, a to v nejvíce zatížených lokalitách z cca 9 % na 6 - 6,4 %, účinky se také budou
dotýkat významně menší části obytné zástavby.
U zástavby v okrajové části některých sídel dojde k nárůstu zátěže vlivem hluku z nové
silnice R35. Podle výsledků hlukové studie (příloha 4) bude při realizaci příslušných opatření
ve všech místech splněn limit pro hluk z hlavních komunikací, tj. 60 dB ve dne a 50 dB v
noci. Je nutno očekávat, že v nejvíce exponovaných místech bude docházet k obtěžování
hlukem, zhoršení spánku a zvýšení nemocnosti, zejména u obyvatel se zvýšenou citlivostí
vůči působení hluku. Současná legislativní úprava určuje limity hluku v okolí hlavních
komunikací na 60 dB ve dne a 50 dB v noci a investorovi (státní organizace ŘSD ČR)
neumožňuje vydat finanční prostředky na opatření, která nejsou stanovena zákonem.
Pro vypočtené hodnoty hladin nočního hluku bylo provedeno vyhodnocení individuálního
rizika poškození zdraví sluchem dle SZÚ Praha. Z výsledků hodnocení vyplývá, že v nejbližší
zástavbě Hořic, Milovic, Všestar a Rozběřic je nutno očekávat relativní riziko poškození
zdraví hlukem z nové komunikace ve výši 3 - 3,6 %, v zástavbě Lípy a Vinice pak 0,7 - 1,3
%. Nejvyšší riziko (až 9 %) je nutné očekávat v Úlibicích v domě u silnice I/16 v blízkostí
křižovatky se silnicí I/35. V tomto místě je nutné ochránit obyvatele před působením hluku
ochranou vnitřního prostředí obytných místností.
Socioekonomické vlivy
Posuzovaná stavba je součástí rychlostní silnice R35 Liberec - Hradec Králové - Olomouc Lipník n. B., která bude po svém dokončení nejdelší rychlostní silnicí u nás. Význam této
komunikace z hlediska socioekonomického je zásadní, neboť umožní jednak dopravní
napojení severní Moravy a východních Čech v přímé trase ze směru od Drážďan, jednak
odlehčí dopravu zejména na dálnicích D1, D8 a D11.
Přímo v řešené oblasti se pak vlivy projeví dvojím způsobem. Kvalitní dopravní napojení
řešeného území je obecně podmínkou zásadnějšího ekonomického rozvoje a lze očekávat,
že se tento efekt projeví i v okolí posuzované komunikace. Na druhé straně však může dojít
k poklesu tržeb u podniků, poskytujících služby motoristům na stávající silnici I/35; tento
efekt však bude částečně vyvážen zlepšením životních podmínek v dotčených obcích.
Vlivy na nehodovost
Jednoznačně pozitivní a z hlediska zdraví nejvýznamnější vliv bude mít výstavba silnice na
nehodovost. Významně se sníží riziko dopravních nehod, což je dáno lepšími vlastnostmi
komunikace, zlepšením rozhledových poměrů, vyloučením protisměrného provozu a
úrovňových křižovatek, pohybu chodců, pomalých vozidel a cyklistů.
Snížení nehodovosti (a zvýšení faktorů pohody) bude mít vliv jednak na samotné řidiče, ale
hlavně na obyvatele obcí, kteří jsou v současnosti vystaveni nebezpečí konfliktu s automobily
projíždějícími skrz obytnou zástavbu, v bezprostředním střetu s trasami pěší dopravy.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Celkově je možno konstatovat, že výstavbou nové rychlostní silnice se imisní zatížení
přenese z okolí stávající silnice I/35 do okolí R35. K velice malému zvýšení imisní zátěže
dojde vlivem vyšší rychlosti vozidel (zejména produkce NOx), snížení zátěže zejména
organickými polutanty je možné očekávat vlivem lepší plynulosti dopravy na nové
komunikaci. Vzhledem k obyvatelstvu bude vliv na kvalitu ovzduší jednoznačně pozitivní,
neboť produkce emisí se v naprosté většině případů přesune z centra obcí a těsné blízkostí
domů do větší vzdálenosti, čímž v obytném území dojde k významnému snížení imisní
zátěže.
Nejvyšší nárůst průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého vlivem uvedení nové
rychlostní komunikace do provozu byl vypočten v okolí plánované silnice, zejména v úseku z
Konecchlumí po Hoříce. Z hlediska rozmístění obytné zástavby jsou nejvíce postiženy Nové
Smrkovice, Domoslavice a okrajové části Sobčic. Na území části těchto sídel byl vypočten
nárůst průměrných ročních koncentrací NO2 o 1 - 2 µg.m-3. Naopak pokles koncentrací byl
vypočten na území Vojic, Podhorního Újezdu, Ostroměře, Holovous a Mžan, kde se sníží
hodnoty o 1 - 2 µg.m-3. Mírnější pokles byl vypočten také v Kamenici u Konecchlumí a
Hořících (do 1 µg.m-3).
V případě maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého je možné očekávat nejvyšší
nárůst koncentrací v okrajové zástavbě Sobčic, Nových Smrkovic a Domoslavic, kde se
mohou hodnoty zvýšit až o 20 µg.m-3. Mírnější zhoršení imisní situace pak bylo vypočteno v
Bílsku u Hořic, Chomuticích, Horních Černůtkách a Sověticích. Naproti tomu snížení imisní
zátěže bylo vypočteno v zástavbě Vojic, Podhorního Újezdu, Ostroměře a také Dubu u
Mžan, kde byl vypočten pokles o více než 20 µg.m-3. Na území dalších sídel byl vypočten
mírnější pokles hodnot (5 - 10 µg.m-3). Jedná se o Úlibice, Lužany, Konecchlumí, Hořice,
Mžany, Sadovou u Sovětic a Lípu u Hradce Králové.
Průměrné roční koncentrace benzenu se zvýší maximálně o 0,01 µg.m-3, a to na území
Sobčic, Nových Smrkovic a Domoslavic. Naopak snížení imisní zátěže bylo vypočteno
především ve Vojicích, Ostroměři a Holovousech. V těchto sídlech se sníží hodnoty o 0,01 0,02 µg.m-3.
Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 se nejvíce zvýší v
Sobčicích, Nových Smrkovicích, Domoslavicích a Bílsku u Hořic. Podle výsledků modelových
výpočtů se zde hodnoty zvýší nejvíce o 5 µg.m-3. Naopak pokles hodnot byl vypočten v
zástavbě Úlibic, Vojic, Podhorního Újezdu, Ostroměře, Holovous, Klenic a Dubu u Mžan. V
těchto sídlech dojde k poklesu koncentrací o 5 - 10 µg.m-3. K méně výraznému poklesu (1 - 2
µg.m-3) dojde také v Úlibicích, Konecchlumí a Hořicích.
Podrobné vyhodnocení vlivu na ovzduší je uvedeno v příloze 3.
V zájmovém území nebude vlivem provozu na hodnocených komunikacích docházet k
překročení příslušných imisních limitů - vypočtené hodnoty však nelze s imisními limity přímo
porovnávat, neboť modelově byl hodnocen pouze příspěvek vybraných komunikací k celkové
imisní zátěži bez započtení imisního pozadí v roce 2015.
Nová komunikace bude též přínosem z hlediska obtěžování obyvatelstva zápachem a
prašností. Produkce pachových látek a prachu se přesune ve většině případů mimo
bezprostřední kontakt se zástavbou a jejich koncentrace v místech zástavby se tak oproti
dnešnímu stavu sníží.
V době výstavby nové silnice lze očekávat nárůsty imisní zátěže zejména z pohledu
krátkodobých (hodinových) koncentrací. Na základě znalostí o kvalitě ovzduší v dané lokalitě
lze předpokládat, že provoz staveništní dopravy nezpůsobí překračování imisních limitů. Při
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plánování stavby a výběru dodavatele je však nutné preferovat nasazení moderní techniky s
nízkými emisními parametry.
Plochy staveniště budou též působit na bezprostřední okolí stavby jako zdroj
suspendovaných částic (prašného aerosolu). Vzhledem k pádové rychlosti zvířených částic
se bude jednat řádově o okruh několika desítek či stovek metrů od staveniště. Bude záležet
především na technologické kázni a systému kontroly, zda se podaří výrazně snížit negativní
vliv stavby v blízkostí obcí. Negativní vlivy v průběhu výstavby je možné výrazně omezit
např. kropením, oplachem aut před výjezdem na komunikace, pravidelnou očistou povrchu
příjezdových a odjezdových tras staveništní dopravy apod.
Období výstavby bude pro obyvatele v bezprostřední blízkostí nové komunikace
představovat krátkodobé zhoršení stavu ovzduší, jedná se však o zhoršení dočasné, které
lze dostupnými technickými a organizačními opatřeními omezit na přípustnou míru.
Vliv na klima a rozptylové podmínky
Vzhledem ke svému rozsahu, tvaru a charakteru neovlivní stavba silnice klima ani rozptylové
podmínky. Provoz automobilů na nové komunikaci nebude produkovat významné množství
látek ovlivňujících klimatický systém.
Zpevnění povrchu ovlivní lokální mikroklima v prostoru bezprostředně u silnice a mostních
objektů, v rámci mezoklimatu nepředstavuje změna povrchu významný zásah do území.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Pro hodnocení
byl u průměrných ročních koncentrací PM10 použit dnes již neplatný limit (původně od roku
2010) a to 20 µg/m3. Aktuálně platný limit v tomto ukazateli představuje 40 µg/m3. Vzhledem
k tomu, že aktuální limit je vyšší, nelze to považovat za významnou chybu.
Pro snížení vlivů sekundární prašnosti lze doporučit následující podmínku:
-

Z důvodu snížení prašnosti zajistit pravidelné skrápění staveniště, provádět důsledné
čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby, zamezit úniku přepravovaného materiálu
jeho zakrytím na vozidlech, zajistit udržování pořádku na staveništi.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vyhodnocení vlivů provozu silnice R35 na hlukovou zátěž v blízké zástavbě je zpracováno v
samostatné akustické studii (příloha 4). Modelováno bylo akustické zatížení podél stávající a
nové komunikace, modelové výpočty byly provedeny pomocí programu Hluk+ 4.2. Výsledky
modelových výpočtů jsou porovnávány s limity stanovenými dle Nařízení vlády č. 148/2006
Sb., s korekcí pro okolí hlavních komunikací, tj. 60 dB ve dne a 50 dB v noci (viz kap.
C.II.14). Tento postup dokládá, že technickými prostředky je možné ochránit obyvatele před
nadměrnými účinky hluku. V některých případech bude možné splnit i limit 55 dB ve dne a 45
dB v noci. Přesné vymezení těchto lokalit a určení rozsahu protihlukových stěn bude
provedeno v dalších fázích projektové dokumentace po přesném směrovém a výškovém
zaměření trasy silnice.
Očekávané změny podél stávající silnice I/35
Vybudování silnice R35 přinese snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/35, která v
řešeném úseku prochází obytnou zástavbou sídel Úlibice, Konecchlumí, Ostroměř, Bílsko,
Klenice, Sadová, Lípa a Všestary a okrajově se dotýká řady dalších obcí. V důsledku snížení
intenzit dopravy pak dojde i k poklesu akustické zátěže přilehlé zástavby.
Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v okolí silnice I/35 je nutno ve stavu před
výstavbou v roce 2015 očekávat překračování limitů pro vnější hluk. U většiny lokalit hodnoty
přesahují i limit s korekcí pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací, který je
stanoven ve výši 70 dB ve dne a 60 dB v noci. Po vybudování silnice R35 dojde u zástavby
podél silnice I/35 k snížení hlukové zátěže ve dne o 7,9 - 9,3 dB. Ve všech obcích se tím
hluková zátěž ve dne sníží pod úroveň limitu pro starou zátěž. U domů, které stojí
bezprostředně u silnice, se budou hodnoty LAeq, 6-22 hod pohybovat mezi 56 a 65 dB (oproti
původním 65 - 73 dB).
Tab. D.1. Porovnání hlukové zátěže u charakteristické zástavby podél stávající silnice I/35,
rok 2015
LAeq, den (dB)

Sídlo
bez výstavby R 35

po výstavbě R 35

Lužany

56,0

47,1

Konecchlumí

71,6

63,6

Holovousy

71,8

63,8

Milovice

64,6

56,1

Klenice

71,6

63,6

Sadová

71,6

63,6

Lípa

70,7

62,7

Rozběřice

71,2

62,5

Všestary – centrum

65,8

56,4

Hodnoty překračující limit LAeq, 6-22 hod = 60 dB jsou uvedeny tučně
Hodnoty překračující limit LAeq, 6-22 hod = 70 dB jsou uvedeny tučně s podtržením
Vliv silnice R35
Pro lokality, kde se plánovaná silnice R35 přibližuje k zástavbě okolních sídel, bylo
provedeno vyhodnocení hluku z dopravy na nové komunikaci. Součástí studie je i předběžný
návrh protihlukových stěn v místech, kde vypočtený hluk ze silnice R35 překračuje
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stanovený limit pro denní (LAeq, 6-22 hod = 60 dB) i noční hluk (LAeq, 22-6 hod 50 dB). Výsledky
hodnocení shrnuje tab. D.2.
Tab. D.2. Vliv provozu silnice R35 na akustické zatížení blízké zástavby
Výpočtový bod
č.

výška

LAeq,den (dB)
bez stěny

LAeq,noc (dB)

se stěnou

výška stěny

bez stěny

se stěnou

Hořice
3

3

56,3

-

49,8

-

4

3

49,8

-

43,3

-

4

5

50,5

-

44,0

-

Vinice
1

3

50,2

-

43,6

-

2

3

48,6

-

42,0

-

Milovice
1

3

62,3

52,0

56,0

45,8

4,5

3

3

62,1

51,3

55,9

45,1

4,5

3

5

63,1

54,9

56,9

48,6

4,5

4

3

62,2

51,2

56,0

45,0

4,5

4

5

63,2

55,0

56,9

48,8

4,5

5

3

62,3

51,3

56,1

45,0

4,5

5

5

63,3

55,0

57,0

48,7

4,5

6

3

62,9

51,8

56,7

45,5

4,5

6

5

63,9

55,3

57,7

49,1

4,5

7

3

62,5

51,3

56,3

45,1

4,5

7

5

63,5

54,7

57,3

48,5

4,5

8

3

62,4

51,1

56,2

44,9

4,5

8

5

63,4

54,6

57,2

48,4

4,5

9

3

62,8

51,6

56,5

45,3

4,5

9

5

63,8

55,0

57,5

48,7

4,5

10

3

62,1

54,1

55,9

47,9

4,5

10

5

63,1

56,0

56,9

49,8

4,5

11

3

59,9

52,4

53,7

46,2

4,0

11

5

60,9

55,1

54,7

48,8

4,0

13

3

62,8

52,2

56,6

45,9

4,5

13

5

63,8

56,2

57,6

50,0

4,5

Lípa
1

3

48,8

-

42,6

-

2

3

48,7

-

42,5

-

Rozběřice
1

3

46,1

-

39,9

-

1

5

46,8

-

40,6

-
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2

3

47,8

-

41,7

-

2

5

48,3

-

42,2

-

3

3

58,6

-

52,4

49,2

3,0

3

5

58,9

-

52,7

49,7

3,0

4

3

56,1

-

49,9

46,7

3,0

4

5

56,4

-

50,2

47,1

3,0

Všestary – východ
1

3

57,5

53,6

50,9

47,0

3,0

1

5

57,5

53,8

50,9

47,2

3,0

2

3

57,5

53,9

50,9

47,3

3,0

2

5

57,5

54,1

50,9

47,5

3,0

3

3

58,3

55,2

51,7

48,6

3,0

3

5

58,3

55,3

51,7

48,7

3,0

4

3

55,7

54,9

49,1

48,3

3,0

4

5

55,7

54,9

49,1

48,3

3,0

5

3

56,8

54,9

50,2

48,3

3,0

5

5

56,8

55,0

50,2

48,4

3,0

Všestary – centrum
1

3

54,7

54,6

51,2

48,5

3,0

2

3

60,3

53,9

54,0

47,7

4,0

2

5

63,1

56,0

57,0

49,8

4,0

3

3

60,8

53,5

54,6

47,4

4,0

3

5

64,4

54,7

58,2

48,5

4,0

4

3

59,2

52,3

53,0

46,2

4,0

4

5

63,1

53,2

56,9

47,0

4,0

5

3

61,9

53,8

55,7

47,6

3,0

5

5

64,9

55,4

58,8

49,3

3,0

6

3

61,3

54,5

55,1

48,3

3,5

6

5

62,9

55,8

56,8

49,7

3,5

7

3

53,5

53,5

47,9

47,4

-

7

5

55,0

54,9

49,2

48,8

-

8

3

55,6

52,6

49,4

46,5

4,0

8

5

58,4

53,8

52,2

47,6

4,0

9

3

60,9

55,2

54,5

49,0

3,5

9

5

63,3

55,9

57,1

49,8

3,5

10

3

58,5

54,2

52,3

48,0

3,0

11

3

58,0

54,6

51,8

48,5

3,0
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Tab. D.2a Celkový rozsah navržených protihlukových stěn
Obec
Milovice
Rozběřice

Všestary – centrum

Všestary – východ

Výška (m)

Délka (m)

4

223

4,5

315

3

127

3

99

3

132

4

57

3,5

24

3

72

3

196

3

33

3

347

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v části území, kde je silnice R 35 navržena v
bezprostředním kontaktu s obytnou zástavbou, pravděpodobně dojde vlivem provozu na této
komunikaci k překračování stanovených hlukových limitů (obce Všestary a Milovice). Proto
budou v těchto lokalitách vybudovány protihlukové stěny, které zajistí snížení hladin hluku na
úroveň požadovanou obecně závaznými předpisy.
Provedená hodnocení prokázala, že pro významnou část obyvatel žijících v blízkostí
stávající silnice I/35 dojde díky výstavbě silnice k významnému poklesu hlukové zátěže. Po
výstavbě nové komunikace nezpůsobí automobilový provoz na silnici R 35 překračování
hlukových limitů, resp. technickými prostředky je možné zajistit splnění těchto limitů.
Celkové zhodnocení vlivu provozu silnice R35
Výstavbou silnice R35 dojde k jednoznačnému zlepšení akustické situace. K poklesu
hlukové zátěže dojde zejména ve středech obcí, jimiž projíždí současná doprava na I/35.
Nárůst hlukové zátěže se v naprosté většině případů dotkne pouze okrajů obcí, tj. nejbližších
několika budov a ovlivnění v těchto obcích bude splňovat hlukové limity.
V případech, kde se nová komunikace blíží k zástavbě, se jedná o vedení nové silnice v
trase stávající I/35 nebo velmi blízko ní (v takovém případě vždy ve větší vzdálenosti od
zástavby). Při průchodu nové silnice v trase silnice stávající dojde u blízkých obytných budov
ke zlepšení stavu, neboť právě v těchto případech je nezbytným opatřením výstavba
protihlukových stěn pro splnění limitu 60 dB ve dne a 50 dB v noci, který je v současné době
výrazně překračován. I v těchto případech, kde nová rychlostní silnice bude procházet v
těsné blízkostí zástavby, bude představovat pro obyvatele z hlediska akustického hlediska
přínos.
Vliv silnice I/16
Specifickým místem je lokalita v severní části Úlibic, v blízkostí křižovatky stávající silnice
I/16 a I/35. Komunikace prochází v těsné blízkostí obytné budovy, která bude zasažena
hladinou akustického tlaku o hodnotě 71,8 dB ve dne a 64,1 dB v noci. Hygienický limit s
korekcí pro starou zátěž (+20) je a bude po rekonstrukci silnice I/16 překročen.
Teoretickým prostředkem pro ochranu objektu před dopravním hlukem by byla protihluková
stěna. Vzhledem k prostorovému uspořádání (objekt stojí u komunikace) by se muselo
jednat o stěnu v těsné blízkostí domu o výšce minimálně stejné jako budova. Takové řešení
je v praktickém uspořádání nevhodné a proto se jako přijatelné jeví ochránit před hlukem
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vnitřní prostředí domu. Tento postup vyžaduje ověření neprůzvučnosti oken a v případě
nevyhovujících parametrů dotěsnění nebo výměnu oken tak, aby ve vnitřním prostředí
pobytových místností byly splněny hladiny hluku podle § 10 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Pro denní dobu je stanoven limit hluku pro vnitřní prostředí 40 dB, pro noční dobu 30 dB. V
okolí silnic I. třídy je možné použít limity hluku o 5 dB vyšší.
Vlivy v období výstavby
V době výstavby rychlostní komunikace budou zdrojem hluku především pohyby těžkých
nákladních vozidel a také zemní práce (zejména nasypávání a hutnění násypů, hloubení
zářezů).
V současnosti není možné vlivy hluku z výstavby podrobně vyhodnotit, jelikož nejsou známy
vstupní údaje pro modelové výpočty, tj. zejména trasy odvozu zeminy, typy a počty použitých
stavebních mechanismů, umístění stavebních dvorů atd. Podrobné vyhodnocení bude
provedeno v dalším stupni projektové přípravy. Při výstavbě budou práce, které způsobují
vyšší hladiny hluku, umisťovány ve větší vzdálenosti od obytných budov tak, aby obyvatelé
obcí nebyli zbytečně zatěžováni nadměrným hlukem. Jedná se například o řezání dřeva,
míchání betonu, recyklaci zeminy a podobně.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Při bližším
hodnocení bylo zjištěno, že vzhledem k tomu, že v současné době není jasné detailní
směrové a výškové řešení rychlostní silnice R35, nelze zcela vyloučit nadlimitní ovlivnění
nejbližšího chráněného venkovního prostoru v obcích Milovice a Všestary. K těmto vlivům si
zpracovatel posudku vyžádal doplňující informace, které byly použity při zpracování
dokumentace. Na základě detailního posouzení byly uloženy následující podmínky v návrhu
stanoviska příslušného úřadu.
Po detailním upřesnění směrového a výškového vedení jednotlivých úseků
komunikace zpracovat podrobnou hlukovou studii, která přesně stanoví nutný rozsah
a stavební řešení protihlukových opatření a předběžně bude uvažovat mimo jiné i
následující protihluková opatření:
- v prostoru obce Všestary v oblasti 1 (severozápad) protihluková stěna vlevo ve
směru staničení o délce cca 800 m a výšce cca 4 – 4,5 m
- v prostoru obce Všestary v oblasti 2 (střed) protihluková stěna vlevo ve směru
staničení o délce cca 300 m a výšce 4 m, protihluková stěna vpravo ve směru
staničení o délce cca 300 m a výšce 4 m
- v prostoru obce Všestary v oblasti 3 (jihovýchod) protihluková stěna vlevo ve
směru staničení o délce cca 500 m a výšce 4 m
V prostoru Milovic prověřit a v rámci technických možností řešit oddálení trasy R35
z trasy stávající I/35 východně a to již v prostoru ČSPHM se zachováním stávající
silnice I/35 v intravilánu obce jako obslužné komunikace. Ve spolupráci s obcí zvážit
dle technických možností možnost výsadby zeleného ochranného pásu na části
pozemků v prostoru mezi stávající silnicí I/35 a uvažovanou oddálenou R35.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Z hlediska možného ovlivnění zdrojů podzemních vod bude nutné věnovat pozornost
zejména úsekům, kde bude rychlostní komunikace vedena v hlubších zářezech, zasahujících
až pod úroveň ustálené hladiny podzemní vody. V zájmovém území jsou větší obce a města
zásobovány vodou z veřejných vodovodů. Menší obce a některé rodinné domy jsou
zásobovány vodou individuálně, ze soukromých studní, které jsou převážně mělké,
využívající vodu první zvodně v prostředí kvartérních zemin a v pásmu povrchového
rozvolnění křídových hornin. Tento horizont je obecně charakteristický nízkou vydatností a
závislostí na aktuálních klimatických podmínkách.
Individuální zásobování vodou ze soukromých studní může být výstavbou komunikace
dotčeno v následujících lokalitách:
−

Úlibice, kde je R35 vedena ve zářezech v km 0,0 - 0,2 a v km 0,6-1,1. Zářezy mají
hloubku 8 a 3 m.

−

Nové Smrkovice a Domoslavice, kde bude trasa rychlostní komunikace vedena v km
12,3 - 13,3 v zářezu průměrné hloubky 5 m, maximálně až 8 m.

−

Klenice, kde bude trasa rychlostní komunikace vedena v km 23,0 - 24,2 v zářezu
průměrné hloubky 4 m, maximálně až 9 m.

−

Sadová, kde bude trasa rychlostní komunikace vedena v km 29,2 - 30,0 v zářezu
průměrné hloubky 4 m, maximálně až 9 m.

V uvedených úsecích bude nad obcemi ve směru proudění podzemních vod projektovaná
komunikace vedena v zářezech výše popsaných rozměrů, což může negativně ovlivnit vodu
místních studní kvalitativně i kvantitativně. V Úlibicích se vzhledem ke vzdálenosti
komunikace od obce a oddělení terénní depresí předpokládá ovlivnění minimální.
Ve zbývajících částech trasy komunikace ovlivnění vodních zdrojů nepředpokládáme z
důvodu vedení komunikace většinou po povrchu terénu nebo na násypech.
Přehled možného ovlivnění všech vodárenských zdrojů v okolí trasy komunikace je uveden v
tabulce D.3.
Tab. D.3. Ovlivnění vodárenských zdrojů silnicí R35
č.

Název

stupeň
PHO

Umístění PHO vzhledem
k trase

Stav využívání
vodního zdroje

Ovlivnění

1

Studeňany

II.

v kontaktu s trasou v km 0,00

nevyhlášeno,
využíváno skupinou
obcí

málo
pravděpodobné

3

Lužany

II.

500 m východně od km 2,6

využíván pro obec

nepravděpodobné

4

Lužany LI-A

II.

1230 m východně od km 3,7

využíván pro obec

nepravděpodobné

5

Konecchlumí

II.

320m východně od km 4,6

využíván pro obec

nepravděpodobné

8

Chomutice

850 m jihozápadně od km 9,9

-

velmi málo
pravděpodobné

9

Lískovice

-

1050 m jižně od km 14,7

zrušeno

-

10 Hořice

II.

600 m SV od km 17,5

nevyhlášeno

nepravděpodobné

11 Milovice

I.

140 m východně od km 21,5

využíván pro obec

velmi
pravděpodobné

12 Bříšťany

II

400 m západně od km 21,9

využíván pro obec

velmi málo
pravděpodobné

13

Dolní
Černůtky

II.

1170 m východně od km 25,6

nevyhlášeno

nepravděpodobné

14

Předměřice
nad Labem

II.

2 km SV od km 36,5

využíván pro obec

nepravděpodobné

povrch.
voda
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Jak je z tabulky patrné, jistý vliv na zdroje podzemní vody může mít komunikace ve dvou
místech.
−

Vodní zdroj č. 1 - Studeňany. Přímé ovlivnění vodního zdroje nepředpokládáme, protože
posuzovaný úsek komunikace do vlastního pásma zasahuje pouze minimálně . Tento
vodní zdroj zde uvádíme spíše z důvodu, že napojení rychlostní komunikace z Úlibic
směrem na Turnov bude vedeno napříč PHO. Vodní zdroj slouží k zásobování skupiny
obcí a části Jičína, PHO II. však nebylo vyhlášeno.

−

Vodní zdroj č. 11 - Milovice. Jedná se o zdroj využívaný obcí Milovice, jehož PHO I. bylo
vyhlášeno v roce 2003 a nachází se ve vzdálenosti cca 140 m od projektované
komunikace. PHO II. zdroje doposud nebylo vyhlášeno. Zájmové území Milovice je
přičleněno k hydrogeologickému rajónu M 14 - centrální část české křídové pánve a je
charakterizován nedostatkem využitelných zásob podzemní vody. Bazální cenomanská
zvodeň je ekonomicky nedostupná, takže pro lokální zásobování připadají v úvahu vody
první zvodně v prostředí kvartérních zemin a v pásmu povrchového rozvolnění křídových
hornin. Mělká zvodeň je citlivá na aktuální klimatické podmínky a její vydatnost se
pohybuje v řádu 10-1 l.s-1. Poněkud významnější zvodnění lze očekávat v dosahu údolní
nivy Rašínského potoka, kam jsou jímací objekty osazeny. Vydatnost zdroje je stanovena
maximálně na 1,16 l.s-1. Ochrana vodárenského zdroje je popsána v následující kap.
Doporučená opatření.

Doporučená opatření
Před zahájením výstavby komunikace je nutné provést monitoring podzemních vod širší
oblasti (cca 5 km od vodního zdroje). Do monitoringu, který se bude v rámci projektové
přípravy, výstavby i provozu komunikace provádět, je nutno vybrat pozorovací objekty, které
mohou signalizovat vliv výstavby a provozu komunikace na využívané množství nebo kvalitu
vodního zdroje. Vzhledem k blízkostí komunikace od vodního zdroje není možné zanedbat
narušení mělčího průlinovo-puklinového systému oblasti. Existuje tady pravděpodobnost
ovlivnění zdroje, kterou bude nezbytné v dalších stupních projektové dokumentace prověřit
podrobnějším hydrogeologickým průzkumem, a to v rámci předběžného a podrobného
geotechnického průzkumu.
Případné ovlivnění lokálních zdrojů podzemní vody (většinou soukromé studny bez
vyhlášených PHO) v uvedených úsecích komunikace v oblastech obcí Nové Smrkovice,
Domoslavice, Klenice a Sadová je nutno prověřit podrobným hydrogeologickým průzkumem
a dlouhodobým monitoringem, součástí kterého bude i pasportizace stávajících studní. V
případě prokázané změny vydatnosti nebo kvality vody musí investor vzniklou újmu nahradit
(vybudování nového zdroje, zásobování z veřejného vodovodu apod.).
Vliv stavby na CHOPAV vzhledem k malému zásahu trasy do oblasti, navíc v blízkostí
intravilánu obce Úlibice, nepovažujeme za významný. Vlastní komunikace nezasáhne do
prostředí cenomanských pískovců, které jsou prostředím výskytu významného kolektoru
podzemní vody, takže k ovlivnění kvantity vodního zdroje stavbou komunikace nedojde.
Z dosavadních výsledků monitorování kvality podzemní vody v okolí komunikací vyplývá, že
ohrožení kvality podzemních vod silničním provozem není výrazné. Během provozu
komunikace bude nutno provádět monitorování kvality podzemních i povrchových vod.
Provozem komunikace může dojít k ohrožení kvality podzemních vod při haváriích
motorových vozidel a cisteren. Během následných průzkumných prací je vhodné detailně
posoudit propustnostní charakteristiky kvartérního patra a zmapovat tak úseky potenciálně
nebezpečné z hlediska rychlé infiltrace. Pravděpodobnost ovlivnění kvality musí být
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minimalizována doplněním trasy nové komunikace systémem záchytných sedimentačních
nádrží DUN.
Zasakování dešťových vod z komunikace
Infiltrační parametry území jsou hodnoceny předběžně jako spíše nepříznivé
pro
vsakování srážkových vod. Dle Jetela (Určování hydraulických parametrů hornin
hydrodynamickými zkouškami ve vrtech, 1982), který podle koeficientu filtrace vymezuje
celkem 8 tříd propustnosti, lze hodnotit prostředí kvartérních zemin i křídových jemnozrnných
sedimentů ve svrchních polohách třídami propustnosti VI-VIII, velmi slabě propustné až
nepatrně propustné s koeficientem filtrace kf = n.10-7 až n.10-9 m.s-1.
Samotná vhodnost předpokládaného způsobu likvidace srážkových vod zasakováním do
geologického prostředí je podmíněna geologickými a hydrogeologickými poměry,
klimatickými poměry i vlastním návrhem vsakovacího objektu, který vychází z přírodních
podmínek. Definitivní návrh vsakovacího systému musí být pojat komplexně, tj. bude
výsledkem úzké spolupráce projektanta, hydrologa a hydrogeologa. Na základě rozboru
srážek bude při ploše komunikace a dalších zpevněných ploch určeno celkové množství
vody, které je třeba zasáknout. Při uvážení tohoto objemu vod, které má geologické prostředí
pojmout, a propustnostních parametrů daných zemin je pak možné navrhnout vlastní
uspořádání vsakovacích objektů.
Místní geologické prostředí lze z hlediska vsakování hodnotit jako poměrně velmi málo
vhodné. Nevhodnost je dána relativně nízkou propustností místního kvartérního pokryvu, ale
i pelitických křídových sedimentů v podloží. Při návrhu systému vsakování je tedy nezbytné
volit plošné zasakovací prvky, neboť s hloubkou se propustnost prostředí spíše snižuje. V
každém případě bude vhodné na základě výsledků předběžného a podrobného průzkumu
stanovit místa pro zasakovací objekty v oblastech s relativně vyšší lokální propustností.
Závěr
Trasa projektované komunikace nezasahuje přímo do ochranných pásem vodních zdrojů
(PHO). Z výše uvedené tabulky vyplývá míra možného ovlivnění vodních zdrojů komunikací.
Posuzovaná komunikace nezasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů, úsek
km 0,0 - 1,5 zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemní vody (CHOPAV).
Vliv realizace stavby na podzemní vodu musí být minimalizován optimálním technologickým
postupem navrženým na základě podrobného hydrogeologického průzkumu. V tomto směru
je třeba si uvědomit, že stávající komunikace I/35 již v současnosti významně ovlivňuje
kvalitu podzemní vody odebírané ze soukromých studní situovaných v její blízkosti.
Technický stav a vybavenost stávající silnice při budoucím nárůstu intenzity dopravy není
schopna zabránit ovlivnění kvality podzemní vody z běžného provozu a havárií.
Vliv na povrchové vody
Kvantitativní ovlivnění
Výstavba silnice R 35 ovlivní vodoteče ve své blízkostí jednak změnou průtoku a dále
ovlivněním kvality vody splachem z komunikace. Přeložky vodních toků se při výstavbě nové
silnice nepředpokládají.
Výstavbou komunikace dojde ke zpevnění části povrchu a tím ke zvýšení odtoku. Voda bude
svedena do vodotečí nebo zasakována.
I když vodoteče, které jsou silnicí křižovány, nejsou vodárenskými toky a po křížení s
navrhovanou silnicí tečou mimo CHOPAV, je vhodné snižovat zátěž vodních toků
znečišťujícími látkami. Pro předčištění vody z komunikací je třeba vybudovat gravitační
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odlučovače ropných látek. Jejich instalace je žádoucí zejména před velmi malými toky, kde
odtok z komunikace může tvořit významnou část jejich průtoku.
Tab. D.4. uvádí měrný odtok z 1 km silnice pro patnáctiminutový návrhový déšť 100 l.s-1.ha-1
a pro celkový úhrn srážek 680 mm ročně. V tab. D.5. je uveden odtok do jednotlivých
recipientů.
Tab. D.4. Odtok vody z 1 km vozovky silnice R 35
Příčné uspořádání

šířka (m) plocha (m 2)

koef.
odtoku

redukovaná
plocha (m 2)

Odtok při dešti Celkový odtok
(l.s-1)
(m 3.rok-1)

Střední dělící pruh

3

3 000

0,10

300

3,0

204

Jízdní pruhy

15

15 000

0,90

13 500

135,0

9 180

Vnitřní vodící proužky

1

1 000

0,90

900

9,0

612

Vnější vodící proužky

0,5

500

0,90

450

4,5

306

5 000

0,90

4 500

45,0

3 060

1 000

0,50

Zpevněné krajnice

5

Nezpevněné krajnice

1

Celkem

22 500

500

5,0

340

17 450

174,5

13 702

Tab. D.5. Odtok vody do jednotlivých recipientů
Úsek

Délka (km)

Recipient

1

1,682

Lužanka

338,9

23 047

2

1,750

vodoteč (meliorační příkop) v km 4,932

352,6

23 979

3

1,118

Lužanka s využitím příkopů III/32834

225,3

15 319

4

1,050

Lužanka s využitím příkopů železniční tratě

211,6

14 387

5

2,700

Bukovka

544,1

36 995

6

2,000

Javorka

403,0

27 404

7

1,500

Ohnišovský potok

302,3

20 553

8

0,880

vsakovací příkopy a příkopy železniční trati

177,3

12 058

9

1,970

vsakovací příkopy a Básnický potok

397,0

26 993

10

1,100

Chlumský potok

221,7

15 072

11

1,300

Libonický potok (zaúsťuje do Chlumského
potoka

262,0

17 813

12

0,950

Chvalinský potok

191,4

13 017

13

2,620

Rašínský potok

527,9

35 899

14

1,360

vodoteče zaústěné do Rašínského potoka

274,0

18 635

15

2,120

vsakovací příkopy

427,2

29 048

16

1,400

meliorační příkopy zaústěné do Kozinského
rybníka

282,1

19 183

17

4,000

Bystřice

806,0

54 808

18

0,580

vsakovací příkopy

116,9

7 947

19

2,520

Melounka

507,8

34 529

20

0,700

vodoteč v km 34,441 zaústěná do Melounky

141,1

9 591

21

2,300

využití odvodnění dálnice D11 – MÚK
Plotiště

463,5

31 515

22

0,808

příkopy svedené do odvodnění stávající
okružní křižovatky u ČKD

162,8

11 071
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Vzhledem k průměrným průtokům ve stávajících vodotečích (např. Bystřice 0,27 m3.s-1) a
vzhledem k předpokládaným objemům odtékající vody při návrhovém dešti s periodicitou 2 x
za rok, které j sou srovnatelné s průtoky ve vodotečích, je nezbytné vybudovat u
odvodňovacích zařízení retenční nádrže, které rozloží špičkové průtoky do delšího časového
období a sníží tak kvantitativní ovlivnění vodních toků. Zvýšení celkového ročního objemu
odváděné vody představuje zlomek průtoků ve vodotečích a nebude představovat významný
vliv na množství vody v tocích.
Kvalitativní ovlivnění
Ke kontaminaci povrchových vod dochází srážkovou odtékající vodou ze zpevněného
povrchu silnice. Za nejdůležitější znečišťující látky je možné označit chloridy a sodné ionty ze
zimního posypu, ropné látky z úkapů z vozidel, dále pak v menší míře stopové příměsi
posypové soli, těžké kovy, složitější organické molekuly apod.
V porovnání se stávajícím stavem se zvýší plocha silnice ošetřovaná zimním posypem,
nárůst vnosu chloridových iontů do prostředí však bude kompenzován nižší intenzitou údržby
na stávající silnici I/35, která bude po zprovoznění R 35 převedena na silnici II. třídy.
Jednoznačným přínosem bude snížení kontaminace vodních toků ropnými a nerozpuštěnými
látkami, neboť systém odvodnění nové silnice bude vybaven retenčními usazovacími
nádržemi, které budou zároveň sloužit jako odlučovače ropných látek. Na rychlostní silnici je
též menší riziko úniku provozních kapalin automobilů vlivem havárie, případné úniky se
zachytí v kanalizaci a v retenčních nádržích; v současném stavu taková technická opatření v
okolí silnice I/35 neexistují a riziko havarijního úniku do vodotečí je výrazně vyšší.
Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách otékajících z povrchu komunikací je
chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů v zimním období). Nejdůležitější bude
vliv nové komunikace na kvalitu vody v říčce Bystřice, do níž je odvodňován nejdelší úsek
komunikace. Výpočet vlivu zimní údržby vozovky na kvalitu vody v Bystřici je uveden v tab.
D.6.
Tab. D.6. Vyčíslení vlivu R 35 na kvalitu vody v Bystřici
Délka odvodňovaného úseku

4,0 km

Množství posypového materiálu
Měrné množství soli za zimní období
Celkové množství soli za zimní období

Objem srážkové vody
1,2 kg.m2
53,3 t

srážky za zimní období

245 mm
17 100 m3

odtok vody za zimní období

-

Průměrná koncentrace Cl ve vodě odtékající z R 35

3,12 g.l

-1

21,8 mg.l-1

Výsledný nárůst koncentrace v Bystřici v zimě

Limitní hodnota koncentrace Cl- pro nevodárenské toky je 350 mg.l-1. Jak je patrné z tab.
D.6., dojde vlivem zimní údržby R 35 k poměrně malému nárůstu koncentrací chloridů v řece
Bystřici, ovlivnění říčního toku nebude příliš významné. Navíc dojde k nárůstu koncentrace
chloridů téměř výhradně v zimním období tj. v době útlumu vodní fauny i flóry. Chloridové
ionty jsou velmi pohyblivé a bez doplňování setrvávají v prostředí poměrně krátkou dobu a
jsou vodou odplaveny před začátkem hlavní vegetační sezóny, kdy by bylo jejich působení
největší.
Obsah ropných látek ve vodách odtékajících z vozovky lze částečně snížit předčištěním
dešťových vod v odlučovači, možné je též využití přirozených biodegradačních procesů ve
speciálních nádržích. Z hlediska nákladů na provoz a začlenění do prostředí lze jednoznačně
doporučit využití biologické degradace. Přesná kapacita, umístění a technické provedení
retenčních nádrží a návrh případných dalších technických zařízení na snížení vlivu na
povrchovou vodu bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace po geodetickém
zaměření výškového vedení komunikace.
39

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Silnice R 35 v úseku Úlibice – Hradec Králové

Vliv na vodní toky se předpokládá trvalý. Vhodnými technickými opatřeními je možné vliv
snížit na únosnou míru. Vyhodnocení podmínek, za nichž může být realizována stavba
vzhledem k ovlivnění řeky Bystřice, je uvedeno v kap. D.I.11.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat období výstavby. Příprava území bude znamenat
zbavení povrchu vegetace a tím zvýšení rizika odnosu pevných látek do vodotečí. Je proto
nezbytně nutné alespoň u nejvýznamnějších vodotečí (Bystřice, Javorka) realizovat
technická opatření proti případnému splachu pevných látek přívalovými srážkami (např.
usazovací nádrže).
Ochrana vodotečí též musí být provedena pro havarijní úkapy ropných látek. Veškerá údržba
stavebních strojů bude prováděna mimo plochu zařízení staveniště, stroje budou udržovány
v řádném technickém stavu. Pohonné hmoty nebudou skladovány v místech, kde by mohly
ohrozit vodní toky.
Ovlivnění vod splaškovými vodami se nepředpokládá, zaměstnanci stavby budou využívat
mobilní chemické WC.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.5 Vlivy na půdu
Výstavba silnice R 35 si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Celkové výměry trvalého
záboru půdy v rozdělení podle jednotlivých tříd ochrany jsou uvedeny v tab. D.7.
Tab. D.7. Trvalé zábory půdy při výstavbě R 35
Celkem
I. třída ochrany

1 458 761 m2

II. třída ochrany

836 346 m2

III. třída ochrany

324 097 m2

IV. třída ochrany

400 856 m2

V. třída ochrany

14 948 m2

Lesní půdní fond

16 693 m2

V hodnoceném území jsou nejvíce zastoupeny půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany. Vliv
na zemědělský půdní fond je možné považovat za poměrně významný, jeho rozsah bude
odpovídat vlivu u podobných staveb. Před výstavbou je třeba provést skrývku orničních
vrstev půdy a její využití na rekultivace.
Předpokládaný zábor lesní půdy je velmi malý a představuje necelých 1,7 ha.
V době provozu bude docházet k ovlivnění chemického složení půdy vlivem depozice
chemických látek v okolí komunikace. Bude se jednat o chloridy sodný a vápenatý z
chemického posypu, dále převážně organické chemické látky z obrusu pneumatik,
asfaltového povrchu, kovy z obrusu pohyblivých částí automobilů, ropné uhlovodíky z
nespálených paliv a maziv a další. Množství těchto látek deponovaných v okolí silnice nelze
vzhledem k časovému horizontu výstavby komunikace v současnosti kvalifikovaně
odhadnout. Lze však oprávněně předpokládat, že se nebude jednat o vliv výrazně větší, než
je tomu v současnosti na silnici I/35.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.5 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Výstavba silnice nebude mít významný vliv na geomorfologické uspořádání krajiny.
Realizace záměru nepovede k odstranění žádného významného geomorfologického útvaru.
Vlivy na geologické prostředí budou minimální. Skalní podloží bude zastiženo pouze
omezeně v místech nejhlubších zářezů a při stavbě mostů. Stavba neovlivní žádné ložisko
nerostných surovin.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vliv na flóru
Vlivem výstavby bude trvale odstraněn rostlinný kryt v trase budoucí komunikace. Vzhledem
k tomu, že se jedná především o kulturní rostliny agroekosystémů nebo poloumělých
ekosystémů, nepředstavuje odstranění rostlinného krytu významnou újmu na životním
prostředí. Při výstavbě bude nutné odstranit několik dřevin rostoucích mimo les. Za tyto
dřeviny bude provedena náhradní výsadba ve vhodných stanovištích. Nabízí se např.
výsadba stromů v projektovaných a zatím nefunkčních lokálních biocentrech ÚSES , kterých
je podél navržené trasy R 35 značný počet.
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin se předpokládá ve zvláště chráněných územích
přírody, která nebudou novou silnicí dotčena. Krátce před zahájením výstavby je třeba
detailně prozkoumat dotčené území a případně provést záchranný transport do vhodného
biotopu v blízkostí původního výskytu.
Při průchodu přes prvky ÚSES dojde k částečnému narušení vegetace biokoridorů. V
žádném případě nebude toto narušení představovat likvidaci velké plochy vegetace, bude se
jednat o drobné zásahy potřebné pro zakotvení mostních objektů.
Po dokončení výstavby bude vhodné osadit svahy náspů a zářezů vhodnými dřevinami
domácí druhové skladby.
Vliv na faunu
Vliv na faunu žijící přímo v ploše výstavby bude trvalý - větší druhy se započetím stavebních
prací lokalitu opustí, menší organismy budou přesunuty do nové lokality spolu se zeminou.
Realizací záměru však nebude poškozeno významné množství živočichů. Poškození zvláště
chráněných druhů se nepředpokládá.
V místech biokoridorů ÚSES na migračních trasách živočichů je třeba dimenzovat mosty tak,
aby vytvořily dostatečné průchody pro zvířata. V místech, kde je třeba zabránit vstupu zvěře
na vozovku (např. v blízkostí lesních porostů) je vhodné instalovat vhodná technická zařízení
(např. ploty, zábrany). Jedná se zejména o lokality, kde se navržená trasa silnice přibližuje k
plochám významným z hlediska možného výskytu živočichů (např. Kazatelna, Kovačská
bažantnice, křížení biokoridorů apod.) V těchto místech je naopak nutné vytvořit dostatečně
propustné podchody pod silnicí, které mohou sloužit k migraci živočichů.
Pro minimalizaci vlivu na migraci živočichů jsou křížení s biokoridory řešena následovně:
−

RBK 5 tvořený Úlibickým potokem - přechod mostem o délce 43 m a výšce 7 m

−

RBK 35 a LBC36 - přechod mostem (Javorka, náhon a polní cesta) o celkové délce 78,7
m a výšce 4,5 m nad Javorkou; most je navržen o 5 polích, rozpětí mezi pilíři je 15 m (viz
výkr. 6a)

−

LBC 43 a LBK 44, směrové vytyčení RBC 733 v ÚTP ÚSES - trasa překonává železniční
trať, po jejímž náspu je vytyčena migrační cesta, mostem o délce 41,2 m a výšce 7,8 m.
Most o jednom otvoru. (viz výkr. 6a)

−

LBC 50 a LBK 51 - most s jedním otvorem o šířce 6 m a výšce 2,9 m nad vodotečí (viz
výkr. 6a)

−

LBK 61 - biokoridor je navržen podél polní cesty, spojuje přírodní památku Kazatelna s
obcí Klenice. V návrhu polní cesta překonává trasu R35 mostem o šíři 7,5 m, z čehož 7 m
zabírá vozovka. Funkce takto navrženého nadjezdu jako biokoridoru j e velmi omezená.
(viz výkr. 6a). Po upřesnění výškového vedení nové komunikace je třeba ověřit důležitost
této migrační cesty a případně navrhnout v tomto místě nebo v jeho blízkostí vhodné

42

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Silnice R 35 v úseku Úlibice – Hradec Králové

řešení pro zachování možnosti migrace živočichů. Návrh musí vycházet z
předpokládaného druhového a velikostního složení migrujících živočichů a musí
zahrnovat vytvoření vhodného přírodního prostředí na obou stranách mostu přes silnici
R 35 výsadbou zeleně.
−

LBC 71 - tok Bystřice a navazující porosty. Trasa se k místu kontaktu blíží v náspu, nivu
toku a přilehlou komunikaci překonává estakádou o devíti otvorech s celkovou délkou
279,3 m a výškou 9,5 m. Rozměr otvorů je 30 m. (viz výkr. 6b)

−

LBK 82 - navržený biokoridor podél polní cesty; navržený most o šířce 10 m, polní cesta
zabírá 4 m. Výška mostu je navržena 4,75 m nad polní cestou (viz výkr. 6b)

−

LBK 90 - biokoridor vedený v nivě říčky Melounka. Silnice R35 je v projektové
dokumentaci plánována trubní propustí o průměru 2 m a celkové délce 58 m. Pro
zachování průchodnosti biokoridoru je navržené řešení nevhodné, neboť trubní propust
funkci toku jako biokoridoru fakticky eliminuje. V dalších stupních projektové
dokumentace je třeba po dohodě s orgánem ochrany přírody navrhnout pro toto místo
vhodnější řešení přechodu navržených komunikací přes tok Melounka. Vzhledem k
blízkostí obce se nepředpokládá migrace velkých obratlovců, průchod pod mostem by
však v každém případě měl umožnit nerušenou migraci živočichů po suché zemi.
Minimální šířka suchého pásu musí dosahovat 1,5 m. (viz výkr. 6b)

−

LBK 95 - nefunkční biokoridor navržený na orné půdě. Vedení biokoridoru v krajině může
v budoucnu doznat změn, v dalších stupních projektové dokumentace je třeba ověřit
důležitost této lokality pro migraci a na základě výsledků navrhnout po projednání s
orgánem ochrany přírody propustek. Silnice je v tomto úseku vedena v náspu o výšce
cca 4 m, lze tedy technickým opatřením zajistit pod silnicí průchod pro živočichy včetně
menších savců.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že střety se stávajícími funkčními biokoridory jsou řešeny
mosty s dostatečnými dimenzemi pro migraci všech živočichů. Rovněž naprostá většina
střetů s navrženými, v současnosti nefunkčními migračními trasami je řešena mostními
konstrukcemi, odpovídajícími předpokládané velikostí migrujících živočichů. Ve dvou
případech bude nutné v dalších stupních projektové dokumentace dořešit ve spolupráci s
orgány ochrany přírody střety s biokoridory tak, aby nebyla ohrožena jejich funkčnost pro
migraci živočichů, která se v území realizuje.
Celkově lze vliv na faunu považovat za středně významný.
Vliv na ekosystémy
V kap. C.II.7. byly identifikovány ekosystémy významné z hlediska ochrany přírody. V
následujícím přehledu uvádíme jejich možné ovlivnění včetně návrhu opatření k minimalizaci
vlivů nové komunikace.
I. Lokality kategorie 1 (velký význam):
1. Lesní porost severně od obce Horní Dohalice (km 29,5 - 30,0 km)
Střet: Vedení trasy R 35 okrajem lesního porostu
Hodnocení a opatření: Návrh trasy je vůči porostu veden poměrně „šetrně“, místo průchodu
je relativně méně hodnotné než porost okolní, a tudíž by při dodržení výše zmíněných
opatření nemělo dojít k jeho vážnějšímu poškození.
Je žádoucí, aby bylo směrové vedení trasy dodrženo zcela přesně. Při jakémkoliv posunu
směrem na západ by došlo k likvidaci již zmíněného dubového porostu. Při výstavbě nové
silnice je proto navíc nutné dohlédnout na to, aby zemní práce byly v tomto místě realizovány
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s maximálním ohledem na lesní porost a aby šíře koridoru stavby, především směrem na
západ, byla minimalizována.
2. Přemostění Bystřice (km 28,0 - 28,5 km)
Střet: přemostění řeky Bystřice (RBK č. 70) a přilehlého lužního lesa (RBC č.71 a RBK č. 70)
- výška mostu 9 m
Hodnocení a opatření: Přemostění ve výšce 9 m si vyžádá odstranění části vzrostlých
stromů, které tvoří porost biocentra. Vedení mostu nad koruny stromů (ve výšce min. 20 m)
není vhodné kvůli dalším aspektům, jak technickým, tak environmentálním, zejména vlivu na
krajinný ráz. Odstranění dřevin je třeba omezit na nezbytně nutné případy, neboť se v
porostu vyskytují některé letité exempláře dubů; stejně tak koridor pro stavební práce musí
být co nejmenší, veškeré možné stavební práce a přípravy je třeba provádět mimo prostor
lokality.
Navíc je nutno zdůraznit, že je třeba zachovat zcela nenarušené koryto, aby se předešlo
jakémukoliv fyzickému poškození velevruba tupého. Mostní pilíře je třeba projektovat v co
největší vzdálenosti od koryta, při výstavbě mostu je třeba ochránit Bystřici jak proti ovlivnění
stavebními stroji, tak proti splachům rozrušené zeminy z okolních ploch, erozí břehů apod.
Kvalita vody a půdy v lokalitě nesmí být ohrožena provozem strojů ani používanými
stavebními hmotami (beton, lepidla, nátěrové hmoty).
V průběhu provozu bude možnost ovlivnění ekosystému velmi malá.
Při dodržení všech technických a organizačních opatření je vedení silnice v estakádě nad
lokalitou možné bez významnějšího negativního vlivu. Investor může po dohodě s orgánem
ochrany přírody učinit kompenzační opatření pro snížení újmy na životním prostředí. Může
jím být např. rozšíření lokálního biocentra č. 71, aby tak přerušení mostem bylo z obou stran
v kontaktu s delší linií lesního porostu a bylo pro živočichy snáze překonatelné. Další
kompenzací může být vysazení pásu stromů podél Bystřice a vytvoření funkčního
biokoridoru ve větší vzdálenosti na obě strany od dotčené lokality.
3. Přírodní památka Kazatelna (23,0 - 23,5 km)
Střet: stavba MÚK Klenice ve vzdálenosti 200 m od nejjižnější části PP
Hodnocení a opatření: Přestože se trasa (a rameno MÚK) přiblíží chráněnému území a bude
znamenat větší hlukovou a imisní zátěž, nebude představovat přímé negativní dotčení
lokality. Je však nanejvýš žádoucí omezit další zatížení území v blízkém okolí přírodní
památky.
Je bezpodmínečně nutné dodržet stavbu MÚK dle stávajícího návrhu, velmi nevhodný by byl
posun trasy silnice směrem k přírodní památce
4. Přemostění Javorky (10,0 -10,5 km)
Střet: Přemostění Javorky - výška mostu 4,5 m
Hodnocení a opatření: Most o výšce 4 m si vyžádá přerušení lesního pásu v šířce cca 25 m.
Zvýšení mostního objektu nad koruny stromů (do výše 20 m) není vhodné technicky ani z
hlediska krajinného rázu. Přerušením porostu dojde k omezení funkčnosti biokoridoru, tento
negativní vliv lze nahradit do značné míry prodloužením mostu směrem na východ o jedno
desetimetrové pole a rozšíření lesního porostu podél celého mostu. Vytvořil by se tak lesní
porost o šířce minimálně 75 m, v němž by přerušení mostem bylo snáze překonatelné.
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Stejně jako v případě překročení Bystřice (viz bod 2.) je nutné i v této lokalitě učinit veškerá
technická a organizační opatření proti poškození toku a tím zvláště chráněného druhu
velevruba tupého.
5. Velké Kabáty - přiblížení k lesnímu porostu (7,0 - 7,5 km)
Střet: Vedení trasy v bezprostřední blízkostí (cca 150 m) východního okraje lesního porostu
Velké Kabáty.
Hodnocení a opatření: Trasa je vedena optimálně vzhledem k rozložení významných
ekosystémů v území. Je třeba dodržet navržené trasy, odklon na kteroukoliv stranu je
nevhodný (viz také bod č. 6 - Vojický rybník). Další přiblížení by vedlo k ohrožení lesního
porostu, posun na severovýchod by naopak ohrozil lokalitu následující.
6. Vojický rybník - přiblížení k rybníku a přilehlým porostům (6,0 - 7,0 km)
Střet: Vedení trasy v bezprostřední blízkostí (cca 150 m) jihozápadní až západní strany
Vojického rybníka a přilehlých porostů
Hodnocení a opatření: V souladu s ochranou předchozí lokality je odklon na kteroukoliv
stranu nevhodný (viz bod č. 5 - Velké Kabáty). Další přiblížení by mohlo ohrozit především
mokřadní louky v okolí rybníka, popř. celkově změnit vodní režim lokality. Posun na
jihozápad by naopak ohrozil lokalitu předcházející.
7. Přírodní rezervace Kovačská bažantnice (4,0 - 5,0 km)
Střet: Přiblížení trasy R35 k rezervaci na cca 80 m podél jejího severovýchodního okraje.
Hodnocení a opatření: Z hlediska ochrany této lokality by bylo oddálit R35 od chráněného
území. Nicméně toto řešení by sebou neslo riziko přiblížení k velkoplošným sadům v lokalitě
Na Vrších. Při výstavbě trasy silnice podle současného návrhu je nepřípustné další
přibližování k bažantnici, resp. bylo by vhodné mírné oddálení, které by vycházelo z
kompromisu technických možností a požadavků na ochranu přírody i obyvatelstva.
Vliv na lokalitu, zejména na její západní část, bude významný, k přímému dotčení zvláště
chráněného území však nedojde. Při přesném dodržení projektované trasy je možné vlivy na
lokalitu akceptovat. Při výstavbě silnice je třeba chránit území před negativními vlivy stavby
(zejména úniky ropných látek) a neumisťovat v blízkostí stavební dvory a jiná než nezbytně
nutná zařízení stavby.
8. Tužínský a Úlibický potok (0,0 -1,0 km)
Střet: Průchod navazující trasy údolím Úlibického a Tužínského potoka, stavba MÚK
Hodnocení a opatření: Trasa silnice přetne vlhké louky, zbytky lužního lesa a další přírodě
blízké ekosystémy. Z hlediska ochrany přírody by ideálním řešením bylo spojení obou mostů
(přes Úlibický a Tužínksý potok) do jednoho mostu, který by překračoval celý nivní komplex.
Délka nově navrženého mostu by byla cca 100 m, celková délka mostu přes údolí by činila
cca 170 m. Toto řešení představuje vyšší náklady na stavbu, snižuje však dělící účinek
komunikace a vliv na vodní režim v citlivém území údolní nivy.
II. Lokality kategorie 2 (střední význam)
1. LBK 77 a navazující remízek (29,0 - 29,5 km)
Střet: MÚK Sadová, průchod přes LBK č. 77 a přilehlý stromový porost uprostřed orné půdy
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Hodnocení a opatření: Při stavbě by trasa měla vést po jeho severním okraji. Umožní-li to
stavební podmínky, je vhodné zachování tohoto porostu v maximální možné míře.
2. Porost lužního lesa jižně od obce Sovětice (27,0 - 27,5 km)
Střet: Průchod okrajem lužního lesa na jihozápadním okraji obce Sovětice.
Hodnocení a opatření: při dodržení návrhu trasy lze dotčení akceptovat; při výstavbě je třeba
dbát na vykácení pouze nejužšího potřebného prostoru pro realizaci stavby.
3. Smíšený porost mezi obcemi Klenice a Milovice (23,0 - 23,5 km)
Střet: MÚK Klenice, průchod lesním porostem
Hodnocení a opatření: Průchod trasy navazující komunikace cípem porostu je možno
akceptovat, z hlediska ochrany přírody je vhodnější zachování kvalitnější, jihozápadní části
porostu (foto č. 8, 9).
4. LBC č. 43, LBK č. 44 (14,0 -13,5 km)
Střet: Mezi Domoslavicemi a Ostroměří vede navržená trasa jižním okrajem LBC 43 a
zároveň přetíná LBK č. 44.
Hodnocení a opatření: Pokud bude dodrženo vedení trasy, nemělo by dojít k většímu
narušení prvků ÚSES, neboť v místě průchodu je navrženo přemostění kvůli železnici. Při
dodržení směrového vedení trasy nedojde k významnému ovlivnění.
5. Sady jižně od obce Ostroměř (12,5 -13,0 km)
Střet: Vedení trasy ve vzdálenosti cca 100 m od sadů
Hodnocení a opatření: V tomto úseku je žádoucí dodržení vedení navrhované trasy,
nevhodný by byl posun trasy na sever. Při dodržení trasy bude vliv na lokalitu málo
významný
III. Lokality kategorie 3 (malý význam)
Mimo uvedené lokality prochází navržená silnice územím s malým významem z hlediska
ochrany přírody a ekosystémů. Dotčení těchto území nepředstavuje významnou újmu na
životním prostředí a lze ji akceptovat při dodržení běžných zásad ochrany prostředí při
provádění staveb a provozu silnice.
Vliv na chráněná území
Silnice se nedotkne zvláště chráněných území přírody podle zákona 114/1992 Sb.
Trasa křižuje evropsky významnou lokalitu Bystřice. Odborný posudek vlivu záměru na EVL
je uveden v příloze 10 dokumentace. Podle provedeného hodnocení nedojde vlivem provozu
silnice R35 k přímým dopadům na strukturu a funkce lokality. Rychlostní silnice
R 35
bude převedena přes údolí Bystřice vysokou (9,5 m nad hladinou) a dlouhou estakádou,
nemělo by tedy dojít k přímému fyzickému kontaktu mezi posuzovaným záměrem a
navrženou evropsky významnou lokalitou, neboť se budou prostorově míjet. Posuzovaný
záměr nebude výrazně měnit zatížení lokality liniovým znečištěním (zahrnujíce v to
znečištění ovzduší, vody a hluk) způsobeným automobilovou dopravou. Vzhledem k vyšším
bezpečnostním parametrům rychlostní komunikace lze také očekávat snížení rizika havárií.
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Potenciálně by mohly vzniknout přímé účinky na druh, který je předmětem ochrany, při
hloubení základů pilířů nebo při stavbě mostovky. Je nezbytně nutné, aby při hloubení
základů ani při stavbě mostovky nedocházelo ke znečištění toku Bystřice např. oplachovými
vodami, úkapy ropných látek z použitých mechanizmů, úniky stavebních hmot, přísad do
stavebních hmot, nátěrových nebo impregnačních materiálů apod.
Potenciálně by mohly rovněž takové účinky také vzniknout, pokud by v blízkostí toku Bystřice
bylo umístěno zařízení staveniště, jako jsou sklady, parky techniky, sociální zařízení, apod. V
nivě Bystřice by žádné zařízení staveniště nemělo být umístěno.
Dále by mohly negativně působit dešťové vody svedené do toku Bystřice nebo škodlivé látky,
které by se do řeky mohly dostat při výstavbě, během provozu, při havárii, při údržbě nebo
při likvidaci přemostění. Pravděpodobnost vzniku takových účinků lze snížit přijetím
vhodných opatření:
−

svedením dešťových vod před vhodně konstruované záchytné havarijní jímky

−

přijetím vhodných organizačních opatření při výstavbě, provozu a likvidaci přemostění,
zejména při nakládání se škodlivými látkami

Za předpokladu dodržení opatření, která by měla bránit ovlivnění lokality a předmětu ochrany
realizací posuzovaného záměru, uvedených v následující kapitole, lze konstatovat, že
předmět ochrany - velevrub tupý (Unio crassus) nebude posuzovaným záměrem ovlivněn.
Posuzovaný úsek R35 prochází v km 0,0 - 1,5 chráněnou oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Východočeská křída. Vzhledem ke svému rozsahu a hloubce založení
(cenomanský kolektor nebude zastižen) se nepředpokládá významný vliv na akumulaci vody.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.7 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.8 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Paragraf 12 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb. definuje krajinný ráz jako zejména přírodní,
kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti, který je chráněn před činností,
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Hodnocení krajinného rázu bývá často
záležitostí subjektivní.
Výstavbou silnice R 35 dojde k vytvoření nové významné liniové stavby v území. Ve své
severozápadní části bude silnice víceméně kopírovat směr terénní dominanty - Hořického
Chlumu. Spolu se stávající silnicí a železniční tratí bude nová silnice představovat výraznou
pohledovou linii východo-západního směru.
V krajinném segmentu jihovýchodní části dotčeného území, kde terén přechází v rovinatý,
nebude silnice představovat z hlediska krajinného rázu významnou dominantu a pohledové
charakteristiky krajiny významně neovlivní.
Důležitým aspektem bude nutnost vybudování násypů před mostními objekty přes řeky
Javorku a Bystřici. Z hlediska ochrany ekosystémů, flóry a fauny by bylo vhodné vést mosty
co nejvýše nad terénem, aby nezasáhly stromové porosty. Terén v této lokalitě však není
příliš členitý a proto se musí silnice do výšky mostní konstrukce zvednout na náspech.
Vybudování náspů o výšce 4 a 9 m bude představovat v krajině, zejména v lokálním měřítku,
poměrně významný zásah, další zvyšování náspů by proto nebylo vhodné. Předpokládané
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náspy budou svou velikostí představovat významný lokální vliv, v regionálním měřítku však
neovlivní, zejména ve spojení s křivkou silnice a navazujícími lesními porosty, významně
pohledové charakteristiky z vyvýšených míst.
Pro lepší integraci nové komunikace do krajiny je možné jednoznačně doporučit výsadbu co
největšího množství zeleně na náspech, korunách zářezů, v okolí mimoúrovňových
křižovatek apod. Zejména doporučené rozšíření lesních porostů v místě přechodů řek
Javorka a Bystřice může významně pomoci začlenit novou silnici do antropicky ovlivněné
krajiny.
Vliv na krajinný ráz bude trvaly a středně významný. Krajina je v zájmovém území silně
antropicky ovlivněna, obsahuje množství liniových prvků. Přestože bude nový liniový prvek
pravděpodobně významnější než stávající, nebude představovat faktor nový, nepřípustný
nebo s krajinou neslučitelný. Navíc lze liniovou stavbu vhodněji začlenit do krajiny výsadbou
zeleně.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.8 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba silnice R 35 si nevyžádá demolici žádné budovy.
Sledované území lze charakterizovat jako území prokazatelně osídlené již od starší doby
kamenné. Plošné osídlení začíná s počátkem zemědělského pravěku. Jeho intenzita kolísá v
souladu s dosud platnými poznatky o východočeském prehistorickém vývoji, lze ji však s
určitými výhradami pokládat za kontinuální.
Z každého ze stavbou dotčených katastrů dnes známe archeologické nálezy, a proto jej lze
označit jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v platném
znění.
Východní část trasy navíc prochází územím památkové zóny „Bojiště bitvy u Hradce Králové“
(vyhláška MK ČR ze dne 1.7.1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za
památkové zóny č. 208/96 Sb.)
I když budoucí komunikace přímo neohrožuje žádnou archeologickou památku zapsanou do
státního seznamu kulturních památek, leží v jejím zájmovém území cca 39 známých
archeologických lokalit a minimálně dalších 26 lokalit leží v jejím bezprostředním okolí.
Hustota výskytu známých nalezišť kolísá, ať již v závislosti na subjektivních příčinách, nebo
přírodních podmínkách. Celkovou osídlenost záboru lze nicméně plošně označit jako vyšší.
Celé zájmové území, zvláště pak známá naleziště a jejich přirozená zázemí, je třeba chápat
jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Z
tohoto důvodu se na celou oblast vztahují i další ustanovení na výše jmenovaný zákon
navazující a obsažená především v zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění a zák. č. 100/2001
Sb.
Z hlediska časové i finanční náročnosti archeologických výzkumů je možné hodnotit trasu
jako hustě až extrémně hustě osídlenou. Zdánlivá neosídlenost některých úseků může být
způsobena například dlouhodobým zatravněním nebo zahrazením pozemku, které jej pro
terénní prospekci znepřístupnilo. Ojedinělé starší záznamy o nálezech však signalizují, že
území bylo celoplošně osídleno a naleziště jsou pouze neobjevena.
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Vzhledem ke zkušenostem z výstavby jiných rychlostních komunikací a možným kolizím s
postupem stavby je nutno klást důraz na efektivitu představební prospekce a předstihových
záchranných výzkumů. Jako prvotní a nezastupitelnou se v tomto ohledu jeví pěší povrchový
sběr. Prospekce je ale závislá na průběhu zemědělských prací (orba) a době vegetačního
klidu, přičemž jarní sběry bývají účinnější. Standardní termíny, kdy je možné průzkum
provádět, jsou: říjen - listopad a březen - duben.
Polní sběr je možné doplnit dalšími vhodnými typy průzkumů, například leteckým
průzkumem, kterým lze zachytit lineární objekty (palisády, polní opevnění), kostrové hroby,
popřípadě objekty, které svým rozsahem unikají pozemní prospekci (rozorané mohylníky,
tvrziště, apod.).
V úsecích, kde lze již dopředu konstatovat potřebu předstihového záchranného výzkumu, je
možné provést sondáž rýhováním, která zpřesní rozsah a tím i časovou a finanční náročnost
záchranných prací. Podle potřeby lze nasadit i zpřesňující nedestruktivní techniky
(magnetometrie, zemní radary).
Tyto prospekce bude nutné provádět i v místech dočasných záborů, prostorů plánované
těžby zeminy (štěrkovny, písníky, deponie), přeložek inženýrských sítí a komunikací.
Na rozcestí k Radimi je umístěn kamenný kříž z roku 1767. Tento kříž bude v rámci stavby
přemístěn o cca 10 m k silnici do Radimi pod úpatí násypu nového sjezdu ze silnice I/16.
Výstavba a provoz R 35 se nedotkne dalších nemovitých kulturních památek.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.9 je zpracována s dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Výstavba a provoz silnice R 35 ovlivní svými negativními vlivy pouze prostor ve svém
blízkém okolí. Vliv na dopravní obslužnost území lze předpokládat i ve větší vzdálenosti,
neboť kapacitní komunikační síť na sebe váže dopravu z větší vzdálenosti, než je tomu u
silnic nižších tříd.
Ovlivněné území lze odhadnout v rozmezí několika desítek čtverečních kilometrů. Celkově
se záměr dotkne 23 obcí, v nichž žije necelých 19 tis. obyvatel. Pro převážnou část obyvatel
bude mít nová komunikace velmi pozitivní dopad. Z hlediska dopravy bude stavba významná
též pro Hradec Králové, negativní vlivy na životní prostředí se města dotknou pouze
okrajově.
Investiční záměr je z hlediska celospolečenského velmi významný, v územním plánu VÚC je
zanesen jako veřejně prospěšná stavba.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Po výstavbě a zprovoznění silnice R 35 dojde k významnému snížení nehodovosti v
porovnání se současným stavem. Současná silnice I/35 bude plnit funkci místní komunikace
s odpovídajícím provozem.
Případné riziko může vzniknout únikem pohonných hmot a olejů nebo jiných škodlivých látek
z motorových vozidel. V takovém případě může být okolní prostředí znečištěno unikajícími
látkami z havarovaného vozidla, tj. pohonnými látkami, přepravovaným materiálem apod.
Tyto úniky mohou ovlivnit kvalitu vod a půdy v okolí komunikace. Oproti současnému stavu
bude riziko kontaminace vodotečí při případné havárii nižší díky odkanalizování a vedení
vody přes retenční a usazovací nádrže.
Riziko dopravních nehod bude na nové silnici nižší než na stávající I/35, na nízké úrovni jej
lze udržet řádnou údržbou povrchu vozovky, zejména v zimním období. Rovněž je nezbytné
zpracování havarijního řádu, v němž je specifikována dostupnost lékařské záchranné služby,
útvarů požární ochrany, způsob řízení zásahů apod. S havarijním řádem musí být
seznámeny všechny dotčené organizace a obce.
V případě, že se na vybudované přeložce vyskytne úsek častých nehod, je nutné přijmout
opatření (např. změnu dopravního značení nebo omezení rychlosti).
Rizika havárií při výstavbě jsou vyhodnocena v předchozích kapitolách.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou analýzu havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Model ATEM
Pro vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byl použit model ATEM. Jedná se o
gaussovský disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě
podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení
rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře. Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry
a transformaci oxidu dusnatého na oxid dusičitý. Model ATEM je v nařízení vlády č.
350/2002 Sb. uveden jako jedna ze tří referenčních metod pro stanovení rozptylu
znečišťujících látek v ovzduší. Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v
zájmovém území. Výsledky modelových výpočtů poskytují následující imisní hodnoty:
1. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek (model umožňuje stanovit
koncentrace cca 60 organických a anorganických látek)
2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty
3. Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi
4. Podíly jednotlivých skupin zdrojů
5. Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění
6. Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací
Model Hluk+
Vyhodnocení změn v akustické situaci bylo provedeno pomocí programu Hluk+ ver. 4.27,
který v sobě zahrnuje schválenou metodiku pro výpočet hluku z dopravy. Program umožňuje
výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí způsobeného dopravními a stacionárními zdroji
akustického zatížení. Při přepočtu vstupních dopravních dat tento model umožňuje výpočty
dle platné metodiky pro výpočet hluku z automobilové dopravy (2005).
Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované komunikaci
a dopravním proudu tento model umožňuje:
−

výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech

−

výpočet polohy charakteristických izofon LAeq

−

vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq

Model zohledňuje podélný profil hodnocených komunikací, včetně uvažování zářezů, násypů
a estakád a jejich vliv na šíření zvukových vln. V souladu s uvedenou metodikou uvažuje
program s koeficientem F1p, který zohledňuje předpoklad postupné obměny vozového parku
za vozidla s nižší hlukovou emisí.
Výpočet izofon a jejich zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sítě bodů. Pro každý
bod je proveden samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony se pak zjišťuje pro
jednotlivé trojúhelníky pomocí logaritmické interpolace. Navzájem si odpovídající body se
stejnou hodnotou LAeq jsou propojeny izofonami. Tyto výstupy je možné následně zpracovat
pomocí geografického informačního systému (GIS), tj. vektorizovat, georeferencovat do
zeměpisných souřadnic a následně vyhodnocovat (např. sčítat počty obyvatel v domech
překrytých jednotlivými pásmy LAeq, překrýt s vrstvou vlastnických vztahů apod.).
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené modely a zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu
odpovídající. Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi
závazné metody pro hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a
zdravotnictví.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Předkládaný záměr není navrhován variantně, vedení silnice je vymezeno druhou změnou
územního plánu Velkého územního celku Hradecko-Pardubické aglomerace. Porovnání lze
provést s variantou bez výstavby, tj. zachování současného stavu. Toto porovnání je
provedeno v předchozím textu u každé dotčené složky životního prostředí.
Bez ohledu na výslednou variantu vedení silnice R 35 severozápadně od posuzovaného
úseku bude posuzovaný úsek napojen od km 1,5 v navržené trase. Drobné odchylky, které si
vyžádá konkrétní výsledná varianta vedení navazujícího úseku R 35, se budou pohybovat
maximálně v řádu desítek metrů a výsledky hodnocení tak významně neovlivní.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/16, stavba končí v MÚK
Plotiště (křižovatka R35 a D11) v km 36,418. MÚK je součástí stavby dálnice D 11.
Směrové vedení
Koridor pro stavbu rychlostní silnice R35 Úlibice - Hradec Králové byl vymezen v 2. změně a
doplňku územního plánu velkého územního celku Hradecko-Pardubické sídelní regionální
aglomerace schválené usnesením vlády ČR č. 191 z 26.2.2001. Koridor je vymezen pro
stavbu R35 včetně všech souvisejících objektů, mimoúrovňových křižovatek a jejich napojení
na stávající silniční sít' (viz výkres 2).
Začátek posuzované trasy silnice je lokalizován do prostoru mimoúrovňové křižovatky se
silnicí I/16, cca 500 m severovýchodně od Úlibic. Odtud trasa pokračuje směrem na
jihovýchod, v km 1,5 mimoúrovňově kříží stávající I/35 (silnice I/35 bude vedena v nadjezdu
nad R35) a dále vede jihovýchodním směrem v souběhu s I/35 do prostoru mezi obce
Konecchlumí a Kovač, následně se stáčí na jih do prostoru východně od obce Třtěnice a
západně od osady Kabáty. Odtud pokračuje na východ mezi Sobčice a Chomutice a do
prostoru jižně od Ostroměře.
Dále je trasa navržena severně od Domoslavic do prostoru mezi Velké a Malé Bílsko, stáčí
se pravostranným obloukem na jih a navazuje na stávající estakádu silnice I/35 na jižním
okraji města Hořice (stávající estakáda bude tvořit polovinu profilu R35 v kategorii R
22,5/100).
Jižně od Hořic se navržená trasa R35 odklání západním směrem z trasy I/35 a pokračuje ve
směru na Milovice, severně od nich se opět vrací v krátkém úseku do stopy I/35,
levostranným obloukem se stáčí na jihovýchod až východ. Obec Klenice, Klenický kopec a
Kozinský rybník obchází po severní straně a prochází prostorem mezi Sadovou a Sobčicemi.
V prostoru jihovýchodně od Sadové kříží navržená trasa R35 stávající silnici I/35 a pokračuje
přibližně v souběhu s I/35 západně od obcí Lípa a Rozběřice do Všestar, kde se přimyká ke
stávající estakádě, která bude tvořit východní polovinu profilu R35. Jako polovina profilu R35
bude využita stávající I/35 i ve zbývajícím úseku do MÚK Plotiště dálnice D11, ve které
silnice R35 končí.
Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
souvisejících staveb na začátku úseku (MÚK silnic R35 a I/16 obchvat Úlibic) a na konci
úseku (dálnice D11). Území, jímž navrhovaná trasa prochází, je poměrně málo výškově
členité, podélné sklony silnice se pohybují v rozsahu od 0,300 % do 3,245 %.
Křížení R35 se stávajícími železničními tratěmi je řešeno nadjezdy R35, v místě křížení
vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly podmínku
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů a v mostním otvoru byla zachována volná výška
nad hladinou návrhového průtoku (100 leté vody) nejméně 0,50 m.
Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pruh

1 X 3,0 m
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Jízdní pruhy

4 X 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodící proužky

2 X 0,5 m

1,0 m

Vnější vodící proužky

2 X 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 X 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 X 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční sít'
Napojení nové silnice na okolní komunikační sít' bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase jsou navrženy následující křižovatky:
−

MÚK Úlibice, km 0,000 - začátek posuzovaného úseku, křížení silnicí I/16, zajistí
napojení Jičína a Nové Paky

−

MÚK Chomutice, km 8,903 - v místě křížení se silnicí II/327 zajistí napojení stávající I/35
Konecchlumí - Ostroměř a obcí na severojižní trase II/327

−

MÚK Ostroměř, km 11,726 - v místě křížení se silnicí III/32752 zajistí připojení Ostroměře

−

MÚK Hořice, km 17,940 - zajistí napojení Hořic, nejvýznamnějšího města mezi Jičínem a
Hradcem Králové a zajistí vazbu Hořic v jihozápadním směru na Smidary (11/280) a
Nový Bydžov (11/326)

−

MÚK Vinice, km 20,283 - v místě připojení II/326 na I/35 zajistí připojení obcí v
jihozápadním prostoru na II/280 a II/326

−

MÚK Klenice, km 23,302 - v místě připojení II/323 na R35 zajistí připojení obcí v
severojižní ose D11 - Nechanice - Stračov - R35

−

MÚK Sadová, km 28,975 - zajistí připojení obcí v severojižní ose Lubno - Třesovice Sadová - Cerekvice nad Bystřicí - II/325

−

MÚK Všestary, km 33,497 - zajistí připojení Všestar a obcí na II/325 a III/3255

−

MÚK Plotiště, km 36,418 - je součástí dálnice D11 Hradec Králové - Jaroměř, je
křižovatkou D11 a R35 a zároveň zajišťuje připojení Hradce Králové

Tvary jednotlivých křižovatek a jejich vzdálenosti jsou uvedeny v tab. B.1.
Tab. B.1. Přehled mimoúrovňových křižovatek
Název

Staničení R 35

Tvar

Vzdálenost k násl. MÚK

Úlibice

0,000

dvojlístková

8,903

Chomutice

8,903

deltovitá

2,823

Ostroměř

11,726

deltovitá

6,214

Hořice

17,940

osmičkovitá

2,343

Vinice

20,283

osmičkovitá

3,019

Klenice

23,302

trubkovitá

5,673

Sadová

28,975

osmičkovitá

4,522

Všestary

33,497

trubkovitá

2,921

Plotiště*

36,418

trojlístková

* křižovatka není součástí předkládaného záměru
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Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod. je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 44 mostních
objektů, z nichž 25 převádí novou silnici nad překážkou, 19 převádí stávající komunikace
přes novou silnici. Celková délka mostů na silnici R35 bude činit 1 230 m, z toho 4 mosty
budou mít délku větší než 100 m.
Obchvat Úlibic
Součástí posuzovaného záměru je stavba obchvatu Úlibic. Obchvat bude tvořit
rekonstruovaná silnice I/16 v úseku mezi stávající křižovatkou I/16 a stávající I/35 na
severozápadě Úlibic až po plánovanou mimoúrovňovou křižovatku s R35 severovýchodně od
Úlibic. V místě křížení stávající I/35 s I/16 bude postavena mimoúrovňová křižovatka, silnice
I/16 bude rozšířena na kategorii S 16,5/80 v západní části a S 11,5/80 východně od MÚK s
R35.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V posuzované dokumentaci byla navržena následující řada opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:
Opatření na omezení negativních vlivů v době výstavby
V době výstavby je třeba:
−

při přípravě POV navrhnout umístění stavebních dvorů s ohledem na obytnou
zástavbu

−

z důvodu snížení prašnosti zajistit pravidelné skrápění staveniště, provádět
důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby, zamezit úniku
přepravovaného materiálu jeho zakrytím na vozidlech, zajistit udržování
pořádku na staveništi

−

práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, plánovat s ohledem na
denní dobu a jejich blízkost k obytné zástavbě

−

provádět pravidelné kontroly staveniště za účelem zjištění úniku ropných látek
ze stavebních strojů. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí zajistit
neprodlenou asanaci

−

stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností (okružní pila, bruska, kompresor)
umístit ve větší vzdálenosti od obytné zástavby, příp. do přístřešků, aby nebyly
zdrojem nadměrného hluku

−

seznámit obyvatele z nejblíže situovaných domů s délkou a charakterem
jednotlivých etap výstavby

−

uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (zejména
porušování kázně, špatná očista okolních komunikací apod.). Náprava bude
zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu bez zbytečného prodlení.

−

dbát na důsledné dodržování přístupu na veškeré pozemky, které by mohly být
odříznuty během výstavby

−

trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře
mimo stávající obytnou zástavbě. Průjezd stavební dopravy skrze sídla je
možné připustit jen v nezbytně nutných případech.

−

manipulační plochy, deponie a mezideponie zemin a skladové plochy
stavebních materiálů zřizovat pouze na plochách bez stromového nebo
keřového patra

−

plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování
ruderálních druhů rostlin. Po ukončení stavby musí být tyto plochy
rekultivovány

Opatření na omezení negativních vlivů na kvalitu vod
−

v dalších stupních projektové dokumentace navrhnout zařízení pro předčištění
odpadních vod (gravitační odlučovače ropných látek, usazovací nádrže) a
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retenční nádrže pro vyrovnání průtoků v malých vodotečích
−

před zahájením výstavby komunikace provést monitoring podzemních vod v
širší oblasti

−

veškeré skládky zemin při výstavbě situovat v dostatečné vzdálenosti od
vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich zanášení do vodních toků

−

zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v
době výstavby komunikace musí být prováděno v souladu s platnou
legislativou

−

zajistit vhodné předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních
automobilů a mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného
znečištění ropnými látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka)

−

při provádění prací v blízkostí vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela
minimalizováno. To se týká zejména Javorky a Bystřice

−

pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace

−

zimní údržbu povrchu vozovky provádět v maximální možné míře skrápěním
roztokem soli, a to v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách

−

případné ovlivnění lokálních zdrojů podzemní vody v uvedených úsecích
komunikace v oblastech obcí Nové Smrkovice, Domoslavice, Klenice a Sadová
je nutno prověřit podrobným hydrogeologickým průzkumem a dlouhodobým
monitoringem, součástí kterého bude i pasportizace stávajících studní.

Opatření na omezení negativních vlivů na půdu
−

provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF

−

volbou vhodných posypových materiálů a optimalizací režimu solení omezit
kontaminaci půdy v okolí komunikace

−

dočasné zábory pro účely stavby navrhovat tak, aby se vyhnuly přírodně
cenným lokalitám (místa s přirozenou nebo polopřirozenou vegetací, místa
výskytu chráněných živočichů apod.)

−

zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna
prevence vzniku erozních rýh. V případě nutnosti zabezpečit stabilitu svahů
zářezů a násypů silničního tělesa vedle osázení vhodnou vegetací i technickými
prostředky

−

veškerý materiál používaný pro budování násypů musí být bez obsahu
znečišťujících organických a anorganických látek

Opatření na omezení negativních vlivů na přírodu
−

zvážit spojení navržených mostů tak, aby údolní niva Úlibického a Tužínksého
potoka byla překonána jedním mostem o délce 170 m

−

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště
chráněných druhů v trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkostí a v případě
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potřeby zajistit jejich přemístění do srovnatelných biotopů
−

mostní objekty přes Javorku a Bystřici navrhnout tak, aby pilíře byly vzdáleny
co nejvíce od břehů

−

navrhnout vhodné propustky pro křížení toku Melounka a pro možnost
vybudování biokoridoru LBK 95 podél této řeky

−

úroveň negativního působení na živou přírodu výrazně omezit zvýšením
prostupnosti krajiny pro organismy, zejména savce a obojživelníky. Kromě
navržených mimoúrovňových křížení s ÚSES je třeba vybudovat v tělese silnice
další mostky nebo suché trubní propusti, které umožní průchod živočichů. Bez
větších technických problémů je to možné formou malých propustků v místech,
kde je silnice vedena na náspu. Umístění propustků je třeba určit po přesném
výškovém zaměření trasy v dalších stupních dokumentace v dohodě s orgánem
ochrany přírody.

−

v místech, kde je vyšší pravděpodobnost nežádoucí migrace živočichů
(zejména savců a obojživelníků) přes vozovku, provést oplocení nebo jiné
ohrazení komunikace. To se týká také okolí mostů a propustků.

−

navrhnout rozšíření lesních porostů v místech přechodu tělesa silnice přes
Javorku a Bystřici. Po dohodě s orgánem ochrany přírody kompenzovat
vzniklou ekologickou újmu zlepšením přírodních podmínek dotčených prvků
ÚSES

−

nezbytně nutné kácení dřevin provádět mimo vegetační období, tj. v době od
října do března včetně

−

chránit vzrostlou zeleň, která by mohla být při výstavbě poškozena (např.
bedněním)

−

při provádění prací v blízkostí toků Javorka a Bystřička dbát zvýšené
opatrnosti. Koryto ani břehy těchto toků nesmí být narušeny a musejí být
chráněny před úniky látek škodlivých vodám. Kvalita vody a půdy v těchto
lokalitách nesmí být ohrožena provozem strojů ani používanými stavebními
hmotami.

−

usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů

−

těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit, aby nedošlo k většímu
rozšíření ruderální vegetace. V keřovém a stromovém patře užít pouze dřeviny
přirozené druhové skladby, které jsou dostatečně odolné proti působení
negativních účinků z intenzivní silniční dopravy.

−

v místech vysokých mostů nebo náspů začlenit těleso silnice do území větší
plochou zeleně, která druhově navazuje na případné blízké porosty

−

po zprovoznění komunikace provádět kontrolu ploch s poškozeným nebo
odstraněným vegetačním krytem. V případě, že v těchto místech dochází k
výskytu invazních druhů rostlin, provést neprodleně jejich likvidaci

−

veškerou skácenou vysokou zeleň nahradit výsadbou zeleně v místech
určených po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. Při
výsadbě užít pouze autochtonní druhy dřevin

−

o vysázené dřeviny dlouhodobě pečovat (zálivka, dosadba) dokud nebude
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zajištěn jejich samovolný růst. Uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu novými sazenicemi
−

provést výsadbu izolační zeleně mezi tělesem dálnice a obytnou zástavbou
dotčených obcí. Konkrétní rozsah a podmínky stanovit na základě místních
podmínek a majetkových vztahů k dotčeným pozemkům

Opatření na omezení negativních vlivů na památky
−

provést předběžný archeologický průzkum, respektovat zákon č. 20/1987 o
státní památkové péči, ohlásit případné nálezy

−

zajistit odborný archeologický dozor při stavbě

−

v případě zjištění archeologických nálezů v trase R35 provést záchranný
archeologický výzkum, na který bude s investorem stavby uzavřena smlouva,
tj. je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou

−

při přesunu kamenného kříže u cesty na Radim dbát jeho ochrany před
poškozením

Opatření na omezení negativních vlivů produkovaných odpadů
−

zapracovat havarijní plán pro provoz na nové silnici do systému havarijních
plánů v oblasti v dalších fázích dokumentace

−

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů

−

odpady vzniklé během výstavby separovat a znovu využít

−

zajistit oddělené shromažďování a odvoz odpadů zařazených do kategorie
nebezpečný odpad a kategorie ostatních

Opatření na omezení negativních vlivů hluku
−

v další fázi přípravy záměru po upřesnění výškového vedení jednotlivých úseků
komunikace vypracovat hlukovou studii, která přesně stanoví nutný rozsah a
stavební řešení protihlukových opatření.

−

v technickém řešení estakád věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů při
nájezdu na estakády z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu
jednotlivých vozidel

−

po uvedení rychlostní silnice R 35 do provozu prověřit hlukové zatížení
nejbližších obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková
opatření a v úsecích, kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké
hygienickým limitům. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a
vybudovat dodatečná protihluková opatření

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelem dokumentace byla stanovena výše uvedená preventivní a minimalizační
opatření, s nimiž lze souhlasit.
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Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek zjišťovacího řízení byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Vyjádření veřejnosti:
Občané Všestar
Věc: Vyjádření občanů obce Všestary k dokumentaci vlivů na životní prostředí dle § 8 odst. 3
zák. 100/2001 Sb. silnice R35
Níže podepsaní nesouhlasí s předloženým řešením omezení zatížení životního prostředí
hlukem a prachem z provozu komunikace R35 v obci Všestary. Výstavbou čtyřpruhové
silnice pro dálkovou a mezinárodní dopravu, která bude spojnicí mezi německo-polskou
dálnicí A4, dálnicí D11/R11 a dálnicí R47 a zvýšením rychlosti na této silnici dojde k dalšímu
nárůstu hluku a prachu vlivem větší intenzity dopravy osobních vozidel, ale především
nákladních vozidel, které mohou nyní tranzitovat přes naše území i o sobotách a nedělích.
Z dokumentace vyplývá, že obec Všestary je zatížena hlukem nad limit stanovený
zdravotnickými předpisy t.j. 50 dB v noci, přitom protihluková stěna je uvažována pouze v
délce nadjezdu nad místní komunikací a silnicí Všestary - Rosnice. Letecké snímky kromě
toho neodpovídají současnému stavu, neboť zde není zachycena nová parcelní zástavba
rodinnými domky, přestože jejich parcely těsně přiléhají k této silnici. Tato zástavba se
nachází v opomenuté části za nadjezdem po pravé straně této silnice směrem na Jičín.
Současný stav hlukového zatížení obyvatel je již neúnosný a rozšířením silnice se intenzita
hluku jak již bylo výše zmíněno ještě zvýší, proto je tedy nutné hladinu hluku snížit
protihlukovou stěnou. Toto opatření považují níže podepsaní občané obce Všestary za
naprosto nezbytné.
Dále žádáme, abychom byli účastníky řízení ohledně výstavby silnice R35 a byli písemně
informováni o dalším vývoji projektu a výstavby této komunikace a to prostřednictvím níže
uvedených občanů obce Všestary.
Mgr. Luboš Holeček
Všestary čp. 176
503 12 Všestary
Josef Cibulka
Všestary čp. 181
503 12 Všestary
Přílohy : Seznam a adresy podepsaných občanů obce Všestary

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uváděné skutečnosti byly v rámci zpracování posudku podrobně prověřeny a bylo zjištěno,
že referenční body byly zvoleny dle metodiky správně, ale nelze jednoznačně vyloučit, že
nereprezentují zcela teoreticky možný chráněný venkovní prostor v střední a severozápadní
části Všestar. Navíc pak v poslední době došlo ke změně územního plánu obce Všestary (viz
příloha posudku). Dle této změny se plocha V1 v ÚP a mapových podkladech označovaná
jako Sv. Trojice a aktuálně využívaná jako zemědělská půda mění z původní plochy
průmyslu a služeb na plochu smíšené zástavby, tedy včetně zástavby obytné. I když toto
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řešení nelze považovat z hlediska vlastního územního plánu za příliš vhodné, je nutno
k němu při návrhu protihlukových opatření přihlížet.
Bylo zjištěno, že chráněný venkovní prostor staveb (2 m před fasádou) zřejmě nebude
dotčen nadlimitními hladinami hluku, ovšem část prostoru zahrad, který může být využíván i
k rekreaci, může být nadlimitními hladinami hluku zasažen.
Proto si zpracovatel posudku vyžádal od oznamovatele doplňující informace použité při
zpracování původní hlukové studie, které jsou uvedeny v příloze tohoto posudku. Dle této
informace lze dosáhnout plné ochrany chráněného venkovního prostoru při realizaci
následujících podmínek:
Po detailním upřesnění směrového a výškového vedení jednotlivých úseků
komunikace zpracovat podrobnou hlukovou studii, která přesně stanoví nutný rozsah
a stavební řešení protihlukových opatření a předběžně bude uvažovat mimo jiné i
následující protihluková opatření.
V prostoru obce Všestary v oblasti 1 (severozápad) protihluková stěna vlevo ve směru
staničení o délce cca 800 m a výšce cca 4 – 4,5 m.
V prostoru obce Všestary v oblasti 2 (střed) protihluková stěna vlevo ve směru
staničení o délce cca 300 m a výšce 4 m, protihluková stěna vpravo ve směru
staničení o délce cca 300 m a výšce 4 m.
V prostoru obce Všestary v oblasti 3 (jihovýchod) protihluková stěna vlevo ve směru
staničení o délce cca 500 m a výšce 4 m.
Orientační poloha protihlukových stěn je uvedena v doplňující informaci uvedené v příloze
tohoto posudku.
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Tomáš Foff
v Milovicích 30.srpna.2006
Námitka proti výstavbě rychlostní komunikace R35
Vážený pane starosto, členové obecního zastupitelstva, poté co jsem si prostudoval
dokumentaci záměru výstavby silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové, rozhodl jsem se
vznést své připomínky.
S variantou, která využívá část stávající komunikace I35, nemohu v žádném případě
souhlasit, protože poškodí nás jako obyvatele i obec jako celek, a to nevratně.
V projektu se hovoří o tom, že kontakt se sídly bude minimální, ale přesto je komunikace
navržena po stávající komunikaci I35 v těsné blízkostí Milovic. Nás, obyvatele domů v
bezprostřední blízkostí této komunikace tato skutečnost pobouřila a pokud se zde R35
postaví, budeme tím těžce poškozeni, a to jak finančně, tak i zdravotně. Ještě donedávna
byla na obecní vývěsce mapa, ve které byla tato nová komunikace zakreslena mimo obec.
Když jsem studoval tento projekt, byl jsem touto skutečností do značné míry překvapen,
spoléhal jsem se, že s výstavbou nové komunikace se značně omezí provoz na I35, který v
současné době přesahuje 10 000 vozidel za den (viz dokumentace str.10) a je zdrojem
nadměrného hluku a emisí škodlivin.
Má rodina obývá dům č.p. 62 a má okna situovaná k I35 ve vzdálenost zhruba 30 m od
krajnice. I přesto, že jsme proti hluku chráněni břehem zhruba 3,5 m vysokým a stromy, je
hluk způsobovaný projíždějícími motorovými vozidly značný a působí rušivě. Hluk, který
způsobují většinou neukáznění řidiči, kteří neuposlechnou dopravních značek omezujících
rychlost, nebo užívají vozidla, sportovními motocykly, které mají zjevnou závadu a nejsou
proto způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Nepředpokládám, že by takoví řidiči
v budoucnu přestali jezdit a obtěžovat nás hlukem.
Máme okno od ložnice v prvním patře, je situované k R35, a pokud bude rozšířena, tak i přes
vybudovanou protihlukovou stěnu se bude hluk volně šířit a škodit nám na zdraví (Viz příloha
č.1, 2). Obávám se, že nebudou dodrženy hlukové limity hladiny hluku ve výši 55 dB ve dne
a 45 dB v noci (viz. kapitola C. II. 14 Hluk - tab. C.15., C.16., D.2., 5.3., 5.4., 5.6.).
Předpokládám, že při úpravě břehu se budou muset vykácet stromy - smrky, které nám
poskytují částečnou ochranu proti hluku a v noci i před světlem projíždějících automobilů.
Dále se obávám, že všechny nemovitosti sousedící s R35 po jejím uvedení do provozu ztratí
svou stávající hodnotu.
Celá obec bude zřejmě poškozena tím, že R35 bude procházet I. stupněm PHO, cituji str.67,
„Vodní zdroj č. 11 - Milovice. Jedná se o zdroj využívaný obcí Milovice, jehož PHO I. bylo
vyhlášeno v roce 2003 a nachází se ve vzdálenosti cca 140 m od projektované komunikace.
PHO. II. zdroje doposud nebylo vyhlášeno. Zájmové území Milovice je přičleněno k
hydrogeologickému rajónu M 14 - centrální část České křídové pánve a je charakterizován
nedostatkem využitelných zásob podzemní vody.“ V tabulce D.3. na téže straně
dokumentace R35 je uvedeno, že je velmi pravděpodobné ovlivnění tohoto zdroje, dále cituji
str.68. „Existuje tady pravděpodobnost ovlivnění zdroje, kterou bude nezbytné v dalších
stupních projektové dokumentace prověřit podrobnějším hydrogeologickým průzkumem, a to
v rámci předběžného a podrobného geotechnického průzkumu. V případě prokázané změny
vydatnosti nebo kvality vody musí investor vzniklou újmu nahradit (vybudování nového
zdroje, zásobování z veřejného vodovodu apod.). Provozem komunikace může dojít k
ohrožení kvality podzemních vod při haváriích motorových vozidel a cisteren.“ Nejenom že
může dojít k ovlivnění kvality vody v obecní studni, ale může se také změnit tok podzemních
vod, a tím dojít ke ztrátě vody ve studni.
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Pokud by došlo k budování vodovodu, je třeba mít na paměti, že tuto změnu oproti
stávajícímu stavu pocítí všichni obyvatelé Milovic, ovlivněn bude také obecní rozpočet a také
koupaliště a autokemp. Zásobování koupaliště „dražší“ vodou z nově vybudovaného
vodovodu bude velmi nákladné a mohlo by mít za následek i zrušení kempu.
Dále je třeba zvážit, v případě schválení projektu R35, zda investor zaplatí vybudování
nového zdroje pitné vody, což by obecní rozpočet nepokryl, v případě, že R35 bude již v
provozu a dojde ke kontaminaci, případně ztrátě zdroje. Pro tento případ je třeba mít
vypracovaný projekt a ošetřit to smlouvou.
Dalším faktorem, který ovlivní po zprovoznění R35 celou obec, je provoz po stávající I35, ke
které bude obec napojena mimoúrovňovou křižovatkou Klenice. Jak vyplývá z projektu z
tab.1.2.;Vstupní údaje pro výpočty, veškerý provoz bude procházet středem obce, kde
výrazně sníží bezpečnost a zvýší hluk, otřesy a škodlivé látky v ovzduší (provoz
I35/24hod.:OA-2338, NL-229, NT-593 BUS-23).
Závěrem bych chtěl požádat o větší informovanost občanů, např. o jednání s panem Jiřím
Schejbalem - Transconsult, s.r.o., Hradec Králové ze dne 13.11.2003, které se uskutečnilo v
Hořících místnosti Měú. Myslím si, že zápis o tomto jednání by měl být přiložen k projektu
R35, protože se ho bezprostředně dotýká a každý občan by měl mít právo se s ním
seznámit. V příloze č.3 přikládám doporučená návrhová opatření uvedená v projektové
dokumentaci návrhu R25, která se týkají obce Milovice u Hořic.
Věřím, že mé námitky vezmete v úvahu při rozhodování o postoji obce k návrhu na
vybudování rychlostní komunikace R35.
Tomáš Foff
Milovice 62

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci prací na posudku byla tato připomínka podrobně prověřena a bylo zjištěno, že
skutečně i přes navrhované protihlukové stěny nelze zcela vyloučit překračování hlukových
limitů v chráněném venkovním prostoru. Dále bylo zjištěno, že nové doprovodné
komunikace, které by musely být vybudovány pro zajištění dopravní obslužnosti obce
Milovice budou mít např. na zábor ZPF podobný vliv jako výstavba uvažovaného záměru
v nové trase po zemědělských pozemcích.
Zároveň bylo zjištěno, že případné objízdné trasy během výstavby a při uzavření R35, které
by musely být vedeny intravilánem obce Milovice jsou z hledisek dopravních i z aspektů vlivů
na životní prostředí velmi nepříznivé a lze u nich předpokládat významné vlivy.
Z těchto důvodů byla uložena následující podmínka stanoviska příslušného úřadu:
V prostoru Milovic prověřit a v rámci technických možností řešit oddálení trasy R35
z trasy stávající I/35 východně a to již v prostoru ČSPHM se zachováním stávající
silnice I/35 v intravilánu obce jako obslužné komunikace. Ve spolupráci s obcí prověřit
možnost výsadby zeleného ochranného pásu na části pozemků v prostoru mezi
stávající silnicí I/35 a uvažovanou oddálenou R35.
Z hlediska ochrany vodních zdrojů je návrhu stanoviska příslušného úřadu podmínka pro
maximální snížení tohoto vlivu:
Po detailním upřesnění směrového a výškového vedení jednotlivých úseků
komunikace provést prověření pravděpodobnosti ovlivnění zdrojů podzemní vody
podrobným hydrogeologickým průzkumem a provést návrh rozsahu monitoringu
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podzemních vod. Navrhnout technická opatření pro eliminaci vlivů na vodní zdroje ve
zranitelných oblastech. Navrhnout možnosti a způsoby náhrady vodních zdrojů a
zásobování obyvatelstva v případě ovlivnění nebo znečištění stávajících vodních
zdrojů.
Obecně lze konstatovat, že k významným vlivům na vodní zdroje může dojít především
v případě havárie vozidla převážejícího látky nebezpečné vodám a tyto vlivy budou u nové
rychlostní silnice podstatně více eliminovány než u stávající silnice.
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Občané Milovic
Vyjádření k výstavbě rychlostní komunikace R35
Vznášíme tímto námitku proti výstavbě rychlostní komunikace R35 v úseku Úlibice-Hradec
Králové a přesunu stávající komunikace I35 do středu obce.
Nesouhlasíme v žádném případě s výstavbou, jelikož viditelně naruší a poškodí obyvatelé
obce a obec samou. Po důkladném prostudovaní předloženého dokumentu a zhodnocení
celé situace se domníváme, že tato výstavba bude mít vliv na klid a zdraví nás všech. Hluk,
který způsobují projíždějící vozidla je už teď před výstavbou neúnosný jak ve dne tak i v noci
a plánovaná výstavba protihlukové stěny při zvýšení počtu projíždějících automobilů se nám
zdá nedostačující. Výstavbou se ztratí nenahraditelná hodnota vystavěných domů u přilehlé
komunikace jak na R35 tak i v obci po přesunu I35. Dojde k nevyhnutelnému poškození a
vykácení již vzrostlých stromů, které nás doposud alespoň částečně chrání před hlukem a
nočními odrazy světel projíždějících automobilů. Nová komunikace bude též ohrožovat
obyvatelstvo zvýšeným hlukem, hrozí relativní riziko poškození zdraví zápachem,
prašností,ropnými uhlovodíky nespálených paliv a maziv, otřesy. Celé obci hrozí výrazné
poškození a ztráta z hlediska zdroje pitné vody, která může být způsobena kontaminací při
havárii vozidel a cisteren a splachem z komunikací.
Z hlediska klidného chodu obce si nejsme jisti, zda byla dostatečně zvážena možnost vedení
a přesun stávající I35 přes střed obce mimo obec; kde by nebylo ohroženo obyvatelstvo
nehodovostí zvýšeným počtem projíždějících vozidel. Mělo by být zváženo zda i tento přesun
komunikace neohrozí chod už tak dobře zaběhnutého campu, kam rekreanti jezdí za klidem,
který může být tímto zajisté narušen.
Žádáme tímto o důkladné zvážení a posouzení rozsahu poškození obce a obyvatel
výstavbou nové komunikace R35 s přesunem stávající I35 do středu obce.
Přikládáme seznam podpisů občanů, kteří souhlasí s tímto vyjádřením.
Zpracovala: Petra Pokorová
V Milovicích 4.10.2006

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci prací na posudku byla tato připomínka podrobně prověřena a bylo zjištěno, že
skutečně i přes navrhované protihlukové stěny nelze zcela vyloučit překračování hlukových
limitů v chráněném venkovním prostoru v nejbližším okolí komunikace.
Dále bylo zjištěno, že nové doprovodné komunikace, které by musely být vybudovány pro
zajištění dopravní obslužnosti obce Milovice budou mít např. na zábor ZPF podobný vliv jako
výstavba uvažovaného záměru v nové trase po zemědělských pozemcích.
Zároveň bylo zjištěno, že případné objízdné trasy během výstavby nebo při uzavření R35,
které by musely být vedeny intravilánem obce Milovice jsou z hledisek dopravních i
z aspektů vlivů na životní prostředí velmi nepříznivé a lze u nich předpokládat významné
vlivy.
Z těchto důvodů byla uložena následující podmínka stanoviska příslušného úřadu:
V prostoru Milovic prověřit a v rámci technických možností řešit oddálení trasy R35
z trasy stávající I/35 východně a to již v prostoru ČSPHM se zachováním stávající
silnice I/35 v intravilánu obce jako obslužné komunikace. Ve spolupráci s obcí prověřit
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možnost výsadby zeleného ochranného pásu na části pozemků v prostoru mezi
stávající silnicí I/35 a uvažovanou oddálenou R35.
Z hlediska ochrany vodních zdrojů je návrhu stanoviska příslušného úřadu podmínka pro
maximální snížení tohoto vlivu:
Po detailním upřesnění směrového a výškového vedení jednotlivých úseků
komunikace provést prověření pravděpodobnosti ovlivnění zdrojů podzemní vody
podrobným hydrogeologickým průzkumem a provést návrh rozsahu monitoringu
podzemních vod. Navrhnout technická opatření pro eliminaci vlivů na vodní zdroje ve
zranitelných oblastech. Navrhnout možnosti a způsoby náhrady vodních zdrojů a
zásobování obyvatelstva v případě ovlivnění nebo znečištění stávajících vodních
zdrojů.
Obecně lze konstatovat, že k významným vlivům na vodní zdroje může dojít především
v případě havárie vozidla převážejícího látky nebezpečné vodám a tyto vlivy budou u nové
rychlostní silnice podstatně více eliminovány než u stávající silnice.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Všestary
OBEC VŠESTARY
Všestary 35, 503 12 Všestary
ve Všestarech
31.08.2006
věc: vyjádření k dokumentaci
Dokumentace vlivů na životní prostředí „Silnice R35 v úseku Libice-Hradec Králové“, byla
doručena na OÚ Všestary 3.8.2006 a neprodleně byla i vyvěšena informace o možnosti
nahlédnout do ní. Pro další informování bylo použito i veřejného rozhlasu. Odezva na tuto
informaci přišla až během 35. týdne. Občané po pohlédnutí dokumentace připomínkovali
nedostatečná protihluková opatření na komunikaci a to jak v časti Všestary střed ale i
Všestary - východ..
S pozdravem
Josef Macháček
starosta obce
K tomuto vyjádření došlo ještě další vyjádření, které předchozí dále konkretizuje:
Obec Všestary
OBEC VŠESTARY
Všestary 35, 503 12 Všestary
ve Všestarech
04.09.2006
věc: vyjádření k dokumentaci
v návaznosti na vyjádření ze dne 31.8.2006 požadujeme vybudování protihlukových stěn,
které by ochránily obyvatele nejenom Všestar ale i dalších místních částí, které jsou
připravovanou komunikací R35 ohroženy.
S pozdravem
Josef Macháček
starosta obce
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Uváděné skutečnosti byly v rámci zpracování posudku podrobně prověřeny a bylo zjištěno,
že referenční body byly zvoleny dle metodiky správně, ale nereprezentují zcela teoreticky
možný chráněný venkovní prostor v střední a severozápadní části Všestar. Navíc pak
v poslední době došlo ke změně územního plánu obce Všestary (viz příloha posudku). Dle
této změny se plocha V1 v ÚP a mapových podkladech označovaná jako Sv. Trojice a
aktuálně využívaná jako zemědělská půda mění z původní plochy průmyslu a služeb na
plochu smíšené zástavby, tedy včetně zástavby obytné. I když toto řešení nelze považovat
z hlediska vlastního územního plánu za příliš vhodné, je nutno k němu při návrhu
protihlukových opatření přihlížet.
Bylo zjištěno, že chráněný venkovní prostor staveb (2 m před fasádou) zřejmě nebude
dotčen nadlimitními hladinami hluku, ovšem část prostoru zahrad, který může být využíván i
k rekreaci, může být nadlimitními hladinami hluku zasažen.
Proto si zpracovatel posudku vyžádal od oznamovatele doplňující informace použité při
zpracování původní hlukové studie, které jsou uvedeny v příloze tohoto posudku. Dle této
informace lze dosáhnout plné ochrany chráněného venkovního prostoru při realizaci
následujících podmínek:
Po detailním upřesnění směrového a výškového vedení jednotlivých úseků
komunikace zpracovat podrobnou hlukovou studii, která přesně stanoví nutný rozsah
a stavební řešení protihlukových opatření a předběžně bude uvažovat mimo jiné i
následující protihluková opatření:
V prostoru obce Všestary v oblasti 1 (severozápad) protihluková stěna vlevo ve směru
staničení o délce cca 800 m a výšce cca 4 – 4,5 m.
V prostoru obce Všestary v oblasti 2 (střed) protihluková stěna vlevo ve směru
staničení o délce cca 300 m a výšce 4 m, protihluková stěna vpravo ve směru
staničení o délce cca 300 m a výšce 4 m.
V prostoru obce Všestary v oblasti 3 (jihovýchod) protihluková stěna vlevo ve směru
staničení o délce cca 500 m a výšce 4 m.
Orientační poloha protihlukových stěn je uvedena v doplňující informaci uvedené v příloze
tohoto posudku.
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Obec Milovice u Hořic
Obec Milovice u Hořic
Obecní úřad č.p. 46, 508 01 Milovice u Hořic
6. září 2006
Věc: vyjádření k záměru vlivu na životní prostředí při plánované výstavbě silnice R 35
v úseku Úlibice – Hradec Králové
Na základě vašeho dopisu ve věci vyjádření se k záměru na životní prostředí při plánované
výstavbě silnice R 35 v úseku Úlibice – Hradec Králové, sdělujeme následující.
Plánovaná trasa R 35 je projektována v souběhu se stávající komunikací I 35.
K zamýšlené výstavbě jsou občany naší obce vzneseny zásadní připomínky. Je totiž reálný
předpoklad, že dojde k obtěžování nadměrným hlukem a emisí škodlivin z této komunikace.
Máme vážné obavy, že nebudou dodrženy hlukové limity ve dne 60 dB a v noci 55 dB, to i za
předpokladu výstavby protihlukové stěny v délce 460 m.
Další závažnou připomínkou je to, že tato komunikace bude procházet lokalitou, kde se
nachází nezastupitelný vodní zdroj, zásobující vodou naší obec. PHO I. bylo vyhlášeno
v roce 2003 a nachází se ve vzdálenosti cca 140 m od projektované komunikace. Provozem
komunikace může dojít k ohrožení kvality podzemních vod, při havárii motorových vozidel a
cisteren. V daném případě požadujeme vzniklou újmu nahradit vybudováním nového
vodního zdroje.
S pozdravem
Vlastimil Hruška
starosta
příloha:
Příloha č.3.
ATEM- Dokumentace EIA silnice R35 - Libice - Hradec Králové
Návrhová opatření
Vodní zdroj č. 11- Milovice. Jedná se o zdroj využívaný obcí Milovice, jehož PHO I. bylo
vyhlášeno v roce 2003 a nachází se ve vzdálenosti cca 140 m od projektované komunikace.
PHO I. zdroje doposud nebylo vyhlášeno. Zájmové území Milovice je přičleněno k
hydrogeologickému rajónu M 14 - centrální část české křídové pánve a je charakterizován
nedostatkem využitelných zásob podzemní vody. Bazální cenomanská zvodeň je
ekonomicky nedostupná, takže pro lokální zásobování připadají v úvahu vody první zvodně v
prostředí kvartérních zemin a v pásmu povrchového rozvolnění křídových hornin. Mělká
zvodeň je citlivá na aktuální klimatické podmínky a její vydatnost se pohybuje v řádu n.10 l.s
Poněkud významnější zvodnění lze očekávat v dosahu údolní nivy Rašínského potoka, kam
jsou jímací objekty osazeny. Vydatnost zdroje je stanovena na maximálně 1,16 l/s.
Před zahájením výstavby komunikace doporučujeme provést monitoring podzemních vod
širší oblasti (cca 5 km od vodního zdroje). Do monitoringu, který se bude v rámci projektové
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přípravy, výstavby i provozu komunikace provádět je nutno vybrat pozorovací objekty, které
mohou signalizovat vliv výstavby a provozu komunikace na využívané množství nebo kvalitu
vodního zdroje. Vzhledem k blízkostí komunikace od vodního zdroje není možné zanedbat
narušení mělčího průlinovo-puklinového systému oblasti. Existuje tady pravděpodobnost
ovlivnění zdroje, kterou bude nezbytné v dalších stupních projektové dokumentace prověřit
podrobnějším hydrogeologickým průzkumem, a to v rámci předběžného a podrobného
geotechnického průzkumu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci prací na posudku byla tato připomínka podrobně prověřena a bylo zjištěno, že
skutečně i přes navrhované protihlukové stěny nelze zcela vyloučit překračování hlukových
limitů v chráněném venkovním prostoru v nejbližším okolí komunikace.
Dále bylo zjištěno, že nové doprovodné komunikace, které by musely být vybudovány pro
zajištění dopravní obslužnosti obce Milovice budou mít např. na zábor ZPF podobný vliv jako
výstavba uvažovaného záměru v nové trase po zemědělských pozemcích.
Zároveň bylo zjištěno, že případné objízdné trasy během výstavby nebo při uzavření R35,
které by musely být vedeny intravilánem obce Milovice jsou z hledisek dopravních i
z aspektů vlivů na životní prostředí velmi nepříznivé a lze u nich předpokládat významné
vlivy.
Z těchto důvodů byla uložena následující podmínka stanoviska příslušného úřadu:
V prostoru Milovic prověřit a v rámci technických možností řešit oddálení trasy R35
z trasy stávající I/35 východně a to již v prostoru ČSPHM se zachováním stávající
silnice I/35 v intravilánu obce jako obslužné komunikace. Ve spolupráci s obcí zvážit
dle technických možností možnost výsadby zeleného ochranného pásu na části
pozemků v prostoru mezi stávající silnicí I/35 a uvažovanou oddálenou R35.
Z hlediska ochrany vodních zdrojů je návrhu stanoviska příslušného úřadu podmínka pro
maximální snížení tohoto vlivu:
Po detailním upřesnění směrového a výškového vedení jednotlivých úseků
komunikace provést prověření pravděpodobnosti ovlivnění zdrojů podzemní vody
podrobným hydrogeologickým průzkumem a provést návrh rozsahu monitoringu
podzemních vod. Navrhnout technická opatření pro eliminaci vlivů na vodní zdroje ve
zranitelných oblastech. Navrhnout možnosti a způsoby náhrady vodních zdrojů a
zásobování obyvatelstva v případě ovlivnění nebo znečištění stávajících vodních
zdrojů.
Obecně lze konstatovat, že k významným vlivům na vodní zdroje může dojít především
v případě havárie vozidla převážejícího látky nebezpečné vodám a tyto vlivy budou u nové
rychlostní silnice podstatně více eliminovány než u stávající silnice.
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Obec Podhorní Újezd a Vojice
Obec Podhorní Újezd a Vojice
okres Jičín, Vojice 141, PSČ 508 01 Hořice
dne: 4.8.2006
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č 100/2001 Sb. ve znění zákona č.
93/2004 Sb zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí - stanovisko obce Podhorní
Újezd a Vojice
Oznamujeme Vám, že obec Podhorní Újezd a Vojice nemá žádné připomínky k dokumentaci
vlivů záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“.
S pozdravem
Miloš Adam
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti komentáře.
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Obec Třtěnice
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že ani obecní úřad ani obyvatelé obce Třtěnice nemají
žádné námitky k dokumentaci vlivů záměru „Silnice R35
v úseku Úlibice - Hradec Králové“ na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti komentáře.

Obec Sadová
Sdělujeme Vám tímto, že informaci o možnosti nahlížení do příslušné dokumentace jsme zveřejnili na
úředních deskách dne 4.8.2006.
Dále Vám sdělujeme, že k obsahu předložené dokumentace nemáme námitek.
Z hlediska stálého nárůstu dopravy a jejího faktického zpomalení v souvislosti s nabytím účinnosti
nových dopravních předpisů od 1.7.2006 se oproti údajům v předložené dokumentaci tvoří v naší obci
dlouhé kolony vozidel, které zatěžují obyvatelstvo ještě více emisemi a je též velmi obtížné pro chodce
bezpečně přejít a pro motoristy, přijíždějících ze silnic nižších tříd, začlenit se do proudu těchto
vozidel.
Proto je z našeho pohledu ještě více než kdy v minulosti žádoucí, aby se s výstavbou posuzovaného
úseku R 35 začalo co nejdříve a byla tak zastavena stále se zhoršující situace v naší obci .
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti komentáře.

Obec Třebnouševes
Na základě Vašeho dopisu č.j. 52285/ENV/06 ze dne 28.7.2006, který došel dne 3.8.2006 a byl
zveřejněn na úředních deskách 9.8.2006 a kterým žádáte obec Třebnouševes o vyjádření k zaslané
projektové dokumentaci „R35 Úlibice - Hradec Králové“ a její posouzení vlivu na životní prostředí Vám
sdělujeme:
Obec Třebnouševes nemá k dispozici žádného odborníka, který by mohl předloženou projektovou
dokumentaci posoudit a potvrdit nebo vyvrátit údaje vztahující se k vlivu stavby na životní prostředí.
Po prostudování předložené projektové dokumentace, jsme zjistili, že jsou nedostatečně srozumitelně
řešeny naše předchozí připomínky.
1) Z důvodu realizace stavby dojde k záboru obecních pozemků v lokalitě kolem sochy „Sv. Vavřince“
a počítá se s jejím odstraněním. Obec Třebnouševes požaduje, aby tato socha byla přemístěna před
zahájením stavebních prací na předem stanovené místo a to na náklady zřizovatele stavby, kterým
bude Ředitelství silnic a dálnic ČR.
2) Kolem sochy „Sv. Vavřince“ se na obecních pozemcích nachází veřejná zeleň, která volně
navazuje jihovýchodním směrem k obci Milovice na liniové společenstvo. Toto stromořadí již dnes plní
estetickou a i do určité míry ekotonovou funkci. Při realizaci stavby dojde k její likvidaci. Obec
Třebnouševes požaduje, aby zřizovatel stavby provedl veškeré práce související s odstraněním této
zeleně na vlastní náklady. Obci Třebnouševes vznikne v souvislosti se zánikem této zeleně újma.
Proto obec Třebnouševes požaduje po investorovi finanční odškodnění za způsobenou věcnou škodu
a škodu na životním prostředí podle platných oceňovacích předpisů.
3) Z projektové dokumentace není jednoznačně jasné, jak bude řešena lokalita křížení místní
komunikace s R35 u obce Milovice. Původní návrh počítal se zaslepením této cesty a překonáním
silnice R35 pouze lávkou pro pěší. Zmíněná místní komunikace má zásadní vliv pro místní obyvatele a
je důležitá z hlediska rozvoje venkova. Pokud by zůstalo u původního návrhu, tak by investor prakticky
odříznul obyvatele obce Ostrova od přímého přístupu ke komunikaci Jičín - Hradec Králové. Většina
obyvatel obcí musí v současnosti za prací dojíždět. Obyvatelé dojíždějí za prací do Hořic, do Jičína,
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do Milovic i do Hradce Králové. K dojíždění využívají jak vlastní dopravu tak dopravu veřejnou
(autobusové spojení Jičín - Hradec Králové). Obec Třebnouševes v zájmu svých občanů trvá na
požadavku zachování propojení místní komunikace a její pokračování do obce Milovice. Zredukovat
spojení obcí pouze na lávku považuje obec Třebnouševes za nepřijatelný nepříznivý vliv stavby na
obyvatelstvo dotčených obcí.
4) Z podobného důvodu obec Třebnouševes požaduje sjezd z R35 v místě křižovatky silnic ve směru
Ostrov a Stračov a nesouhlasí s uzavřením silnice z Ostrova na této křižovatce podle původního
návrhu projektu. Uzavření této cesty by opět mělo z hlediska zpřístupnění negativní dopad na
obyvatelstvo. Přeložka této komunikace by měla vyřešit napojení na sjezd z rychlostní komunikace
tak, aby bylo možné dostat se jak na stávající komunikaci na Hradec Králové tak i na novou rychlostní
komunikaci. Přeložka je důležitá i z hlediska zpřístupnění lesního celku Kazatelna. Lesní celek
Kazatelna je v současnosti přístupný pro odvozní soupravy pro odvoz dříví pouze ze dvou míst. Za
prvé po obecní cestě od obce Ostrov a za druhé po obecní cestě od obce Klenice. Obec
Třebnouševes tedy hájí zájem přibližně sedmdesáti vlastníků lesa. Též by bylo vhodné přemostění
rychlostní komunikace mezi obcí Klenice a lesním celkem Kazatelna, které musí dosahovat parametrů
pro těžkou zemědělskou a lesnickou techniku /nosnost a šířka mostu/.
5) Při realizaci stavby určitě dojde k odklonu dopravy v úseku od obce Klenice k obci Vinice přes obec
Ostrov po již uvedené komunikaci. Lze očekávat, že těžká doprava a zvýšený provoz na určitý čas
negativně ovlivní život v obou obcích /hluk a bezpečnost/. Zatížení komunikací mezi obcemi takovým
provozem bude mít za následek také jejich poničení, protože tyto silnice nebyly na takové parametry
stavěny. Obec Třebnouševes požaduje po ukončení stavby rekonstrukci těchto cest. Sjezd může
posléze investor využít pro objezd při případných náhlých dopravních problémech na rychlostní
komunikaci v úseku Klenice-Vinice.
6) Opětovně upozorňujeme investora, že projektová dokumentace v části ÚSES neodpovídá
územnímu plánu naší obce. Územní plán obce Třebnouševes byl pořízen v roce 2000 a projektant se
s ním mohl při přípravě projektové dokumentace seznámit. Chybí zde lokální biokoridor vycházející z
jihozápadní části PP Kazatelna, který pokračuje po struze směrem k obci Milovice. Obecně v
projektové dokumentaci je řešení překonávání lokálních prvků ÚSES popsáno nedostatečně a je
řešeno nevyhovujícím způsobem. ÚSES je veřejným zájmem ze zákona, proto by k jeho řešení měl
zpracovatel přistupovat zodpovědně. Zadavatel stavby by měl iniciovat revizi prvků ÚSES v průběhu
celé komunikace, kterou by měl dělat projektant jenž má na projektování ÚSES oprávnění. V místech
střetů s R35 bude vhodné jejich zredukování a přeložení tak, aby jejich realizace byla reálná. Tento
dokument by se měl stát i územně plánovacím nástrojem kraje, z kterého by se vycházelo při
územních plánech jednotlivých obcí. Za vhodné by bylo například v naší lokalitě přeložení v úvodu
popsaného lokálního biokoridoru vycházejícího z PP Kazatelna na Rašínský potok.
Obec Třebnouševes požaduje, aby veškeré připomínky investor srozumitelným způsobem zapracoval
do projektové dokumentace a o jejich vyřešení písemně obec vyrozuměl.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1) K možné kolizi s prostorem sochy S. Vavřince doporučujeme respektovat následující podmínku:
Pokud dojde k dotčení sochy Sv. Vavřince a plochy zeleně v jejím okolí, řešit její šetrný přesun
na nový vhodný pozemek a to včetně realizace vhodného ozelenění ve spolupráci s obcí
Třebnouševes.
Ad 2) K problematice kácení dřevin uvádíme následující:
Odstranění zeleně na pozemcích výstavby je nezbytnou součástí stavby a musí být provedeno jako
příslušný stavební objekt. Co se týče náhrad, tak zák. č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
stanoví v § 9 následující:
§ 9 Náhradní výsadba a odvody
(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou
náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou
péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
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(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o
kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní
výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.
(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí
dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce,
která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod
do Státního fondu životního prostředí České republiky.7) Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i
případné prominutí stanoví zvláštní zákon.
Orgánem ochrany přírody je v tomto případě obec a je na ní, zda bude ve svém rozhodnutí ukládat
náhradní výsadbu nebo – pokud ji neuloží – zda bude proveden odvod do jejího rozpočtu, který bude
použit na zlepšení životního prostředí.
K tomu je navržena následující podmínka:
V dalších stupních projektové přípravy stavby provést inventarizaci kácené zeleně včetně
návrhu náhradních výsadeb a ocenění kácené zeleně dle jednotlivých dotčených obcí.
Ad 3, 4) V současné době probíhá proces hodnocení vlivů na životní prostředí, není tedy k dispozici
žádná podrobná projektová dokumentace. Dokumentace vlivů na životní prostředí konstatuje pouze,
že všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod. je nutno u rychlostní
silnice řešit mimoúrovňově . Na uvažované silnici R35 je navrženo celkem 44 mostních objektů,
z nichž 25 převádí novou silnici nad překážkou, 19 převádí stávající komunikace přes novou silnici.
V rámci tohoto posudku byla doporučena změna trasy uvažovaného záměru v prostoru Milovic, která
má zase vazbu na jednotlivá křížení. Každopádně musí být v souladu s legislativou stavebního řádu
zajištěna přístupnost okolních pozemků.
V některých úsecích budou muset být vybudovány nové obslužné komunikace, které však nejsou
předmětem tohoto procesu hodnocení vlivů na životní prostředí. Lze očekávat, že většina stávajících
komunikačních tras zůstane zachována, i když někdy dojde k menším přeložkám např. z důvodu
návaznosti na přemostění vodních toků a na mimoúrovňové křižovatky.
K tomuto vlivu je navržena podmínka v návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Během další přípravy uvažovaného záměru řešit v rámci technických možností zachování
komunikačního spojení Ostrov – Milovice, Ostrov – Stračov a dostatečnou dopravní
přístupnost lesního celku Kazatelna.
Ad 5) K problematice potenciálního poškození místních komunikací staveništní dopravou je uložena
následující podmínka:
Součástí výstavby uvažovaného záměru bude oprava místních komunikací v případě, že budou
poškozeny staveništní dopravou.
Ad 6) K problematice vlivu na ÚSES je navržena následující podmínka:
V další části přípravy uvažovaného záměru zpracovat projekt ozelenění, který bude řešit řádné
ozelenění a začlenění stavby do krajiny v návaznosti na aktuální stav ÚSES dle územních plánů
obcí.
Obec Sovětice
Po prostudování zaslané dokumentace a na základě připomínek místních občanů byly shromážděny
následující připomínky k předložené dokumentaci:
1. Negativní vlivy na životní prostředí nebyly v této dokumentaci zpracovány zvlášť pro jednotlivé části
obce Sovětice (obec Sovětice + obec Horní Černůtky).
2. Vzhledem k realizovanému modelu znečištění ovzduší a akustickým vlivům by měla být obec
Sovětice zařazena mezi nejvíce zasažené obce stejně jako obce v pásu Domoslavice, Bílsko u Hořic,
Sobčice atd.
3. Studie vlivu na zdroje podzemních vod zmiňuje pouze obec Sadovou, jako oblast ovlivněnou
negativními vlivy. Vzhledem k tomu, že R35 je projektována na hranicích resp. přímo v katastru obce
Sovětice, jsou obce Sovětice i Horní Čemůtky negativně zasaženy min. stejně tak jako obec Sadová.
4. Ve studii akustických vlivů chybí modelová situace hluku pro obec Homí Černůtky. V dokumentaci
chybí podrobné zpracování modelu zvukových map pro jednotlivá roční období. Dále tato studie
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uvádí, že obec Sovětice je oddělena od komunikace zemědělskými budovami - to je však pouze z
části. Ve zmíněných zemědělských budovách je navíc realizován chov hospodářských zvířat zohledňuje tato studie rovněž vliv hluku na zdravotní stav a stres těchto zvířat, případně pracovní
podmínky zaměstnanců zemědělského objektu? Je v akustické studii zohledněna rovněž hlučnost
železniční trati, nebude docházet při průjezdu železniční soupravy k překračování stanovených
hygienických limitů hluku?
5. Z dokumentace není jasná výška komunikace resp. navážky nutné k překlenutí železniční trati
Sadová - Hněvčeves a silnice 3. tř. Sovětice - Sadová.
6. Dokumentace neobsahuje rychlostní limity v jednotlivých úsecích pro provoz na komunikaci R35.
Nebude překročena navrhovaná rychlost 100 km/h ?
Závěr: Vzhledem k významu stavby nemá obec Sovětice možnost ovlivnit samotnou realizaci stavby.
Pro eliminaci vlivů stavby na životní prostředí MÚK Sovětice však navrhujeme následující opatření:
A. Opatření před započetím stavby
Vzhledem k historickému významu krajiny, v souvislosti s pietní zónou bojiště 1866, doporučujeme
provést archeologický výzkum a o jeho výsledcích informovat obecní úřad Sovětice.
B. Opatření během výstavby komunikace R35
Je nutno předem konzultovat s obecním úřadem umístění stavebních dvorů, využití stávajících
komunikací (včetně polních cest) a z nich vyplývající zvýšený provoz stavební techniky, následný úklid
a rekonstrukce komunikací (stanovení osobni odpovědnosti). Dále pak pracovní čas na staveništích
(svátky, víkendy, práce v noci atd.) .
Vzhledem k významné ekologické lokalitě řeky Bystřice je nutné zajistit přísnou kontrolu nad materiály
použitými pro násep a navýšení komunikace, aby nedošlo k poškození ekosystému následkem
navážky skládkového, kontaminovaného materiálu.
C. Opatření během provozu komunikace R35
Stanovení odpovědnosti za úklid odpadů vzniklých provozem komunikace, sdělit obecnímu úřadu tyto
odpovědné instituce včetně termínů pro odstranění vzniklých odpadů od doby vzniku (dopr. nehoda) či
nahlášení (ostatní odpady).
Pokud by v budoucnu vlivem provozu došlo k neúnosnému znečištění toku řeky Bystřice a situace
bude muset být řešena výstavbou čističky odpadních vod (jejíchž původcem je obec Sovětice), nesmí
být rozpočet obce zatížen touto investicí, jelikož současný stav biologickou rovnováhu řeky
nenarušuje. Veškeré náklady spojené se zachováním biologické rovnováhy budou muset být i v
budoucnu hrazeny z jiných fondů než obecních rozpočtů.
Jak je zajištěna komunikace a informovanost mezi státní správou, obecními úřady a dotčenými
zemědělskými podniky v případě dopravních nehod se zvýšeným negativním vlivem na životní
prostředí a ochranu obyvatelstva (výbušniny, chemikálie atd.)?
S přihlédnutím na ekologicky významnou lokalitu řeky Bystřice a výrazně zvýšenou úroveň znečištění
a hluku, považuje obecní úřad Sovětice za nezbytnou podmínku této stavby vysázení smíšeného
lesního porostu, převážně z vysokých dřevin na pozemcích vyznačených v příloze, čímž dojde k
rozšíření přirozeného prostředí fauny a flóry, zvukové a emisní bariéry mezi komunikací R35 a obci
Sovětice.
Žádáme Vás tímto o vyjádření k výše uvedeným připomínkám a návrhům, abychom dále mohli
informovat občany v MÚK Sovětice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1. Negativní vlivy nebyly v dokumentaci zpracovány zvlášť pro jednotlivé části obce (Sovětice +
Horní Černůtky).
– Dle metodiky pro posuzování vlivů liniových staveb je nutné detailně řešit koridor do vzdálenosti 500
m od trasy – z tohoto důvodu nebyly detailně řešeny Horní Černůtky.
Ad 2. Vzhledem k realizovanému modelu znečištění ovzduší a akustickým vlivům by měla být obec
Sovětice zařazena mezi nejvíce zasažené obce stejně jako obce v pásu Domoslavice, Bílsko u Hořic,
Sobčice atd.
- Toto se týká některých faktorů, které se projeví u nejbližší obytné zástavby, neznamená to zařazení
obcí dle „zasažení“.
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Ad 3. Studie vlivu na zdroje podzemních vod zmiňuje pouze obec Sadovou, jako oblast ovlivněnou
negativními vlivy. Vzhledem k tomu, že R35 je projektována na hranicích resp. přímo v katastru obce
Sovětice, jsou obce Sovětice i Horní Čemůtky negativně zasaženy min. stejně tak jako obec Sadová.
- V dokumentaci není uvedeno slovo „obec“, ale „lokalita“, kde má být silnice vedena v zářezu (
v tomto případě v km 29,2 – 30,0). Obecnou podmínkou je pak v návrhu stanoviska příslušného úřadu
stanoveno zpracování podrobného hydrogeologického průzkumu ve všech místech možného
ovlivnění.
Ad 4. Ve studii akustických vlivů chybí modelová situace hluku pro obec Homí Černůtky. V
dokumentaci chybí podrobné zpracování modelu zvukových map pro jednotlivá roční období. Dále
tato studie uvádí, že obec Sovětice je oddělena od komunikace zemědělskými budovami - to je však
pouze z části. Ve zmíněných zemědělských budovách je navíc realizován chov hospodářských zvířat zohledňuje tato studie rovněž vliv hluku na zdravotní stav a stres těchto zvířat, případně pracovní
podmínky zaměstnanců zemědělského objektu? Je v akustické studii zohledněna rovněž hlučnost
železniční trati, nebude docházet při průjezdu železniční soupravy k překračování stanovených
hygienických limitů hluku?
– Dle metodiky pro posuzování vlivů liniových staveb je nutné detailně řešit koridor do vzdálenosti 500
m od trasy – z tohoto důvodu nebyly detailně řešeny Horní Černůtky. Závazná metodika pro
hodnocení vlivů hluku žádná rozdílná řešení pro různá roční období nezahrnuje. V akustické studii
byla počítána skutečná poloha zemědělských budov. Pro tyto budovy je legislativně stanoven limit 70
dB pro hluk pronikající z okolních prostorů. K dosažení této hladiny v žádném případě nedojde.
Hlučnost železniční trati zohledněna není, protože podle závazné metodiky má tento hluk jiný
charakter je nutno jej posuzovat zvlášť.
Ad 5. Z dokumentace není jasná výška komunikace resp. navážky nutné k překlenutí železniční trati
Sadová - Hněvčeves a silnice 3. tř. Sovětice - Sadová.
- Tyto údaje budou detailně známy až po zpracování projektu pro územní řízení a stavební povolení,
kdy bude také zpracována detailní hluková studie.
Ad 6. Dokumentace neobsahuje rychlostní limity v jednotlivých úsecích pro provoz na komunikaci
R35. Nebude překročena navrhovaná rychlost 100 km/h ?
- Návrhová rychlost určuje technický návrh silnice (oblouky, stoupání, křížení…) dle příslušné
technické normy, není totožná s maximální povolenou rychlostí. Hluková a rozptylová studie vycházely
z emisních parametrů stanovených pro tento typ silnice dle závazných metodik.
K závěru:
Ad A. V návrhu stanoviska příslušného úřadu je mj. uloženo:
Provést předběžný archeologický průzkum, respektovat zákon č. 20/1987 o státní památkové
péči, ohlásit případné nálezy.
Tento průzkum bude součástí příslušné projektové dokumentace a obci Světice jako účastníku řízení
bude předložen v rámci územního a stavebního řízení.
Ad B. Je nutno předem konzultovat s obecním úřadem umístění stavebních dvorů, využití stávajících
komunikací (včetně polních cest) a z nich vyplývající zvýšený provoz stavební techniky, následný úklid
a rekonstrukce komunikací (stanovení osobni odpovědnosti). Dále pak pracovní čas na staveništích
(svátky, víkendy, práce v noci atd.) V návrhu stanoviska příslušného úřadu je mj. uloženo:
Při přípravě POV navrhnout umístění stavebních dvorů s ohledem na obytnou zástavbu a
cenné části přírody.
Práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, plánovat s ohledem na denní dobu a
jejich blízkost k obytné zástavbě.
Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností (okružní pila, bruska, kompresor) umístit ve
větší vzdálenosti od obytné zástavby, příp. do přístřešků, aby nebyly zdrojem nadměrného
hluku.
Seznámit obyvatele z nejblíže situovaných domů s délkou a charakterem jednotlivých etap
výstavby.
Uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své
oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, špatná očista
okolních komunikací apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu
bez zbytečného prodlení.
Součástí výstavby uvažovaného záměru bude oprava místních komunikací v případě, že budou
poškozeny staveništní dopravou.
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Všechny požadované podmínky budou dále upřesněny v dalších stupních přípravy stavby a obec jako
účastník územního a stavebního řízení o nich bude informována.
Ad C. K problematice odpadů byla v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanoveny následující
podmínky:
V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a
předpokládaný způsob zneškodnění.
Během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů.
Odpady vzniklé během výstavby separovat a v maximální míře znovu využít.
Zajistit oddělené shromažďování a odvoz odpadů zařazených do kategorie nebezpečný odpad
a kategorie ostatních.
Smluvně zajistit využití, eventuelně zneškodnění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k
této činnosti.
V rámci žádosti o kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění.
Zajistit oddělené deponování ornice v rámci skrývky a její uložení po projednání s orgánem
ochrany ZPF, ostatní přebytečné kameny, písek, jíl a zeminy ukládat pouze na odsouhlasené
deponie, případně využít pro následnou rekultivaci.
Problematika dopravních nehod bude řešena dle následující podmínky:
Zapracovat havarijní plán pro provoz na nové silnici do systému havarijních plánů v oblasti v
dalších fázích dokumentace.
Minimalizaci vlivů na tok Bystřice je v procesu EIA věnována velká pozornost a navíc je řešena dalším
samostatným procesem dle zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (Natura 2000). K tomu je
stanovena řada minimalizačních podmínek. Znečištění vod ze silnice se projeví především v zatížení
chloridovými iontech (zimní údržba) a dále v minimálním zatížení (prakticky neměřitelném) z provozu
vozidel (ropné látky, Pb ze závaží na kolech, látky z otěru brzdového obložení).
Odpadní vody z obcí jsou naopak nejvíce zatíženy v ukazatelích biologického znečištění (BSK5).
Minimalizace znečištění vod ze silnice tedy nemůže zahrnovat výstavbu ČOV v okolních obcích.
Čištění odpadních vod z obcí bude muset být ve výhledu řešeno bez ohledu na to, zda a do jaké míry
narušuje biologickou rovnováhu řeky.
Komunikace a informovanost mezi státní správou, obecními úřady a dotčenými zemědělskými podniky
v případě dopravních nehod se zvýšeným negativním vlivem na životní prostředí a ochranu
obyvatelstva budou řešeny v havarijním plánu uvažovaného záměru dle aktuální legislativy.
Během procesu hodnocení vlivů na životní prostředí nebyly nalezeny významné vlivy, které by
generovaly nutnou podmínku vysázení zeleného pásu. Přitom však není vyloučena jeho realizace
v rámci ozelenění silnice ve spolupráci s obcí.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Hradec Králové 24. 8. 2006
Posuzování vlivů na životní prostředí podle 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 (dále jen „zákon“) - vyjádření odboru životního prostředí a
zemědělství k předložené dokumentaci vlivů záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec
Králové“ na životní prostředí
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu § 22 zákona, vykonávající státní správu v
oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel od Ministerstva životního prostředí
dokumentaci vlivů záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“ na životní
prostředí. Jedná se o výstavbu čtyřpruhové silnice, určené zejména pro dálkovou a
mezinárodní dopravu. Nová komunikace nahradí stávající silnici I/35.
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/16, stavba končí v MÚK
Plotiště (křižovatka R35 a D11) v km 36,418. MÚK je součástí stavby dálnice D11. K výše
uvedenému krajský úřad uvádí následující:
- Z hlediska orgánu ochrany ovzduší nemáme k předložené dokumentaci zásadní námitky.
Problematika ochrany ovzduší je v dokumentaci popsána v odpovídajícím rozsahu.
- Z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství není k předložené
dokumentaci vlivu záměru zásadních připomínek.
- Z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny ve smyslu působnosti vymezené ust. § 77a
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů krajský úřad konstatuje, že předložená dokumentace popisuje všechny podstatné aspekty
ochrany přírody chráněné cit. zákonem. Umístěním a realizací záměru dojde nepochybně v
negativnímu ovlivnění vyjmenovaných prvků územního systému ekologické stability
regionální úrovně a stávajících biotopů živočichů i rostlin. Ovlivnění území soustavy
NATURA 2000 - evropsky významné lokality Bystřice - bude zejména lokálního charakteru,
což je konstatováno i v posouzení zpracovaném autorizovanou osobou. V předložené
dokumentaci a v posouzení autorizované osoby je podle názoru krajského úřadu ne zcela
dostatečně vyhodnocen vliv zimní údržby (posypových solí) na populaci velevruba tupého a
vyjmenované zvláště chráněné druhy ryb, které se v řece Bystřici jako evropsky významné
lokalitě vyskytují. Za pozitivum záměru lze považovat dostatečně výškově i délkově
dimenzované přemostění ekologicky cenných lokalit mostními objekty (zejména Bystřice,
Javorky a Úlibického potoka). K ovlivnění stávajících zvláště chráněných území nedojde.
Krajský úřad je toho názoru, že opatření navržená v kapitole D.IV.4 dokumentace, t. j.
„Opatření na omezení negativních vlivů na přírodu“ - jsou dostačující pro minimalizaci
negativních vlivů stavby na zájmy chráněné cit. zákonem.
- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu - plocha trvalého záboru zemědělské
půdy nutného pro realizaci záměru bude činit 300 ha. Z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu musí investor požádat příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu
o vydání souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy. Upozorňujeme, že souhlas je
nezbytný pro vydání územního rozhodnutí.
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- Z hlediska ochrany vod - v rozsahu působnosti krajského úřadu dané ustanovením § 107
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném
znění, není k předložené dokumentaci připomínek.
RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Stanovisko zpracovatele posudku:
Připomínky k ovlivnění oblastí Natura 2000 jsou řešeny v samostatném posudku na
hodnocení vlivů na oblasti Natura, které bylo zpracováno příslušně autorizovanou osobou a
je přílohou tohoto posudku EIA.
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Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí
Městský úřad Hoříce
Odbor životního prostředí
náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
V Hořicích dne 9.8.2006
Věc: Posuzování vlivů na ŽP - zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Silnice R35 v úseku
Úlibice - Hradec Králové“ na životní prostředí
Oznamujeme vám, že informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce MěÚ dne
9.8.2006.
Vyjádření OŽP:
K zaslané dokumentaci nemáme dalších připomínek.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti komentáře.
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Magistrát města Hradce Králové, odbor životního prostředí
MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
odbor životního prostředí
DATUM: 25.8.2006
SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ
Magistrát města Hradec Králové, zastoupený odborem životního prostředí, obdržel žádost o
souhrnné stanovisko odboru životního prostředí ze dne 3.8.2006 od žadatele, kterým je:
Ministerstvo životního prostředí , Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice,
ve věci:
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.
93/2004 Sb. - zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec
Králové“ na životní prostředí - vyjádření.
v katastrálním území Stračov, Klenice, Sovětice, Horní Černůtky, Sadová u Sovětic,
Čístěves, Dohalice, Horní Dohalice, Rozběřice, Lípa u Hradce Králové, Všestary, Rosnice u
Všestar, Bříza u Všestar, Světí, Dlouhé Dvory a Plotiště nad Labem.
Popis
Předložena byla dokumentace vlivů na životní prostředí zpracovaná ATEM - Ateliérem
ekologických modelů, s.r.o., U Michelského lesa 366, Praha 4, z června 2006. Cílem
investičního záměru je výstavba čtyřpruhové silnice určené zejména pro dálkovou a
mezinárodní dopravu, která nahradí stávající silnice I/35. Investorem záměru je Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4.
Vodní hospodářství (Pač)
Dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v
platném znění, nemáme k realizaci záměru připomínky.
Ochrana přírodu a krajinu (Voj)
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme k
předložené dokumentaci na výše uvedený záměr námitek.
Ochrana ZPF (Čer)
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je nutné postupovat v souladu se zákonem
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, tzn. v případě
záboru pozemků tvořících zemědělský půdní fond požádat samostatnou žádostí o vydání
souhlasu na uvedenou plochu s následnými odvody.
Ochrana PUPFL (Pěn)
Z hlediska státní správy lesů nemáme připomínek.
Odpadové hospodářství (Hud)
Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, nemáme k dokumentaci vlivů na životní prostředí závažné připomínky.
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Studie řeší nakládání s odpady jak ze stavební činnosti, tak z provozu komunikace v souladu
se zákonem o odpadech.
Ochrana ovzduší (Par)
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, nemáme
připomínek.
Ing.Pavel Kamenický
vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti komentáře.
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
V Hradci Králové dne 6. září 2006
Stanovisko k dokumentaci vlivů záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“ na
životní prostředí
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové jako
příslušný správní orgán podle § 82 odst. 2 pístm. i) ve spojení s ustanovením § 77 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) posoudila jako dotčený správní orgán na základě požadavku Ministerstva
životního prostředí ze dne 28.7.2006 číslo jednací 52285/ENV/06 předloženou dokumentaci
vlivů záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“ na životní prostředí.
Po zhodnocení předložené dokumentace vlivů záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec
Králové“ na životní prostředí s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se
vydává toto stanovisko:
S dokumentací vlivů záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“ na životní
prostředí zařazeného v kategorii I, položka 9.3
se souhlasí
za předpokladu, že v rámci další projektové dokumentace bude doloženo:
1. Hydrogeologickým průzkumem prověření pravděpodobnosti ovlivnění zdrojů podzemní
vody a návrh rozsahu monitoringu podzemních vod. Návrh možností, způsobů náhrady
vodních zdrojů a zásobování obyvatelstva v případě ovlivnění nebo znečištění stávajících
vodních zdrojů.
2. Návrh ochrany objektů v Úlibicích před dopravním hlukem v souladu s platnou legislativou.
3. Zohlednění výhledového zatížení silnice v návrhu ochrany objektů před hlukem v lokalitě
Hořice.
Odůvodnění: Zpracovatelem dokumentace oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. je firma ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o., U Michelského lesa 366, Praha 4, pod vedením Ing.
Václava Píši, CSc. Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Na
Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390.
Záměrem investora je výstavba rychlostní silnice mezi Úlibicemi a Hradcem Králové na
území Královéhradeckého kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku
od křižovatky se silnicí I/16 (MÚK Úlibice) až po křižovatku s připravovanou dálnicí D11
(MÚK Plotiště). Součástí posouzení je i rekonstrukce obchvatu Úlibic, který tvoří silnice I/16.
Rychlostní silnice R35 se stane nejdůležitější pozemní komunikací NUTS 2 Severovýchod,
který sdružuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj.
Termín zahájení a dokončení záměru není v současné době znám. Předpokládaným
termínem realizace je rok 2015.
Záměr není navrhován variantně.
Z hlediska vodohospodářského využití podzemních vod je většina měst a obcí v zájmovém
území napojena na veřejné vodovody. Je uváděn přehled možného ovlivnění vodárenských
zdrojů v okolí trasy - Studeňany, Lužany, Konecchlumí, Chomutice, Hořice, Milovice,
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Bříšťany, Dolní Černůtky, Předměřice nad Labem. Podle míry ovlivnění je nezranitelnější
lokalita Studeňany prameniště skupinového vodovodu Jičín a prameniště Milovic pro
vodovod obce Milovice.
Zvláště menší obce jsou zásobovány vodou z individuálních studní. Z hlediska možných
střetů jsou uváděny lokality Klenice, Sadová a zvláště Nové Smrkovice, Domoslavice. V
úsecích nad těmito obcemi ve směru proudění podzemních vod je projektovaná komunikace
vedena v zářezech, což může ovlivnit vodu místních studní jak v kvalitě, tak v množství.
Z dokumentace vyplývá nezbytnost v dalších stupních projektové dokumentace stavby
prověřit míru ovlivnění podrobnějším hydrogeologickým průzkumem a monitoring
podzemních vod s vytipováním pozorovacích objektů před zahájením stavby.
U zbývajících částí trasy se ovlivnění nepředpokládá z důvodu vedení komunikace po
povrchu terénu nebo na násypech.
Na okrese Hradec Králové Trasa projektované komunikace R35 nezasahuje do ochranných
pásem vodních zdrojů. Obce jsou napojeny na veřejný vodovod - Vodárenskou soustavu
Východních Čech.
Součástí oznámení je akustická studie zpracovaná firmou ATEM - Ateliér ekologických
modelů, s.r.o., která řeší vliv navrhované stavby na hlukové zatížení chráněných venkovních
prostor a předkládá návrh protihlukových opatření pro jejich ochranu.
Ze studie vyplývá, že nejproblematičtějším místem ve smyslu ochrany objektů před hlukem
se stane obytný dům v blízkostí křižovatky v severní části Úlibic. V dokumentaci je uvedeno,
že teoretickým prostředkem pro ochranu objektu před dopravním hlukem by byla
protihluková stěna. Vzhledem k prostorovému uspořádání je takové řešení nevhodné a jako
přijatelné se jeví ochránit před hlukem vnitřní prostředí domu.
S předpokládaným nárůstem automobilové dopravy bude na základě celostátního sčítání v
roce 2005 nutno vyhodnotit, zda v lokalitě Hořice nebude nutná realizace protihlukové stěny.
V blízkostí Milovic využívá a rozšiřuje navržená trasa stávající těleso silnice I/35, která vede
těsně po východním okraji obce, z tohoto důvodu je nutná výstavba navržené protihlukové
stěny v celkové délce 500 m a výšce 4,5 m.
Při vyhodnocení vlivu provozu silnice R35 na akustickou situaci obce Rozběřice bylo
zjištěno, že u nejbližší obytné zástavby v jihozápadním cípu obce bude docházet k
překračování hygienických limitů hluku v noční době. Protihlukové opatření je zde řešeno
vybudováním protihlukové stěny o minimální výšce 3 m o celkové délce cca 200 m.
U obce Všestary je silnice R35 vedena prakticky v trase současné I/35. Pro dosažení splnění
hygienických limitů hluku je zde navržena protihluková stěna v lokalitě Všestary centrum o
výšce 3 - 4 m a celkové délce cca 500 m a v lokalitě Všestary východ stěna o výšce 3 m a
délce cca 350 m.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K vlivům na vodní zdroje
Zde byla stanovena následující podmínka:
Po detailním upřesnění směrového a výškového vedení jednotlivých úseků
komunikace provést prověření pravděpodobnosti ovlivnění zdrojů podzemní vody
podrobným hydrogeologickým průzkumem a provést návrh rozsahu monitoringu
podzemních vod. Navrhnout technická opatření pro eliminaci vlivů na vodní zdroje ve
zranitelných oblastech. Navrhnout možnosti a způsoby náhrady vodních zdrojů a
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zásobování obyvatelstva v případě ovlivnění nebo znečištění stávajících vodních
zdrojů.
K vlivům hluku
V rámci prací na tomto posudku bylo navrženo významné rozšíření rozsahu protihlukových
stěn v prostoru Všestary a odsunutí trasy v prostoru Milovic.
Dále byla navržena následující podmínka návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Po detailním upřesnění směrového a výškového vedení jednotlivých úseků
komunikace zpracovat podrobnou hlukovou studii, která přesně stanoví nutný rozsah
a stavební řešení protihlukových opatření.
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ČIŽP
ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
V Hradci Králové 16.8.2006
Věc: Stanovisko k dokumentaci vlivů záměru na ŽP
Akce: Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové
Místo: k.ú. Úlibice
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
Zpracovatel dokumentace: Ing. Václav Píša, ATEM, U Michelského lesa 366, Praha 4
Oddělení ochrany ovzduší:
Za předpokladu minimalizace sekundární prašnosti během manipulace (např. skrápěním) a
dopravy sypkých materiálů během výstavby, nemáme z hlediska ochrany ovzduší k
předložené dokumentaci připomínky.
Pokud by byly pro účely stavby budovány nové obalovny živičných směsí, upozorňujeme na
povinnosti provozovatele uložené v § 17 písm. b), c) a d) zákona č. 86/2002 Sb. (zákon o
ochraně ovzduší).
Podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování
během stavby upravují zvláštní právní předpisy.
Oddělení ochrany vod:
V rámci zjišťovacího řízení jsme se k oznámení hodnotící vliv výše uvedeného záměru na
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, vyjádřili dopisem čj.: 5/OI/8287/04 ze dne
24.09.2004. Námi vznesené připomínky jsou zahrnuty a řešeny v předložené dokumentaci.
Podmínky, jež jsou součástí opatření, navržených z hlediska ochrany vod k prevenci,
eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v předložené dokumentaci a
hydrogeologické rešeršní studii, jenž je přílohou dokumentace, musí být respektovány v
následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. Provoz
díla potom musí být v souladu s těmito závaznými předpisy.
Oddělení odpadového hospodářství:
K zveřejněné dokumentaci záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“ máme
následující připomínku:
V kapitole „B.III.3. Odpady, tabulce Tab.B.11. Druhy a kategorie odpadů - odpady vznikající
při stavební činnosti jsou u odpadů Odpadní motorové, převodové a mazací oleje a
Absorpční činidla, filtrační materiály uvedena nesprávná katalogová čísla odpadů.
Upozorňujeme, že nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě souhlasu k
nakládání s nebezpečnými odpady vydaného místně příslušným orgánem státní správy.
Oddělení ochrany přírody:
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V předložené dokumentaci hodnocení vlivu záměru výstavby silnice R35 v úseku Úlibice Hradec Králové na životní prostředí je několik nedostatků.
Na straně 14 je chybně uveden kompetentní orgán ochrany přírody. Kromě krajského úřadu
souhlasy, výjimky a povolení citovaná v dokumentaci vydávají Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR - Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, příslušné obecní úřady, příslušné
pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
Nejasný je popis a hodnocení vlivu záměru na biocentrum č. 71 a biocentrum v 983 u obce
Sadová. V dokumentaci je uvedeno, že dojde k přemostění regionálního biokoridoru č. 70
řeky Bystřice a přilehlého lužního lesa jako regionálního biocentra č. 70. Dále je uvedeno, že
přemostění je navrženo v místě nejsevernější a zároveň nejužší části biocentra č. 71. Z
mapového podkladu (výkres 2c) však vyplývá, že dojde nejen ke křížení lokálního biocentra
č. 71 v jeho nejsevernějším a nejužším místě, ale také ke křížení regionálního biocentra č.
983. O tomto funkčním regionálním biocentru, které bude protnuto v celé své šíři asi 750 m,
a o vlivu záměru na něj a na jeho funkci však dokumentace nic neříká.
Souhlasíme se zpracovatelem dokumentace, že navržené přemostění lokálního biokoridoru
90 je nevyhovující a z hlediska ochrany přírody neakceptovatelné. Zajištění migrační
průchodnosti krajiny je dále nezbytné řešit nejen v místech, kde navrhovaná silnice kříží
prvky ÚSES, ale také v ostatních místech, kde dochází ke střetu navrhované komunikace s
migračními trasami, např. křížení komunikace s drobnými vodními toky. Problematiku
zajištění migrační průchodnosti krajiny řeší Metodika křížení komunikací a vodních toků s
funkcí biokoridorů vydaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v Praze 1995.
Souhlasíme se zpracovatelem dokumentace a podporujeme variantu společného přemostění
Tužínského a Úlibického potoka jedním mostem místo mostů dva a to i přes zvýšení nákladů
na jeho výstavbu.
Z důvodu ochrany volně žijících ptáků dále požadujeme, aby navržené protihlukové stěny
nebyly vyrobeny z čirých materiálů.
Dále upozorňujeme investora akce, že je nezbytné před zahájením prací získat nezbytná
rozhodnutí orgánů ochrany přírody, zejména výjimek ze základních ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů.
V průběhu prací v blízkostí dřevin je nezbytné dodržet ČSN 83 9061 Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Oddělení ochrany lesa:
Posuzovaný záměr si vyžádá zábor 1,7 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se
o čtyři lokality v k.ú. Úlibice, k.ú. Sovětice, k.ú. Sadová u Sovětic, k.ú. Horní Dohnanice.
K předložené dokumentaci nemáme připomínek.
Ing. Radomír Hyšpler, CSc.
ředitel oblastního inspektorátu

Stanovisko zpracovatele posudku:
z hlediska odpadového hospodářství
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje mají jako podskupina přiřazeno katalogové
číslo 13 02 a Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
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neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami mají
přiřazeno katalogové číslo 15 02 02.
K vyjádření oddělení ochrany přírody:
K přechodu regionálního biocentra č. 983 u obce Sadová
Dokumentace řeší podmínkami (přemostění estakádou) přechod lokálního biocentra č. 71,
které má v tomto prostoru charakter lužního lesního porostu. Světlá šířka průchodu 252 m
nad nivou Bystřice je považována za dostatečnou.
Podstatně rozsáhlejší regionální biocentrum č. 983 je stanoveno uměle na zemědělských
půdách a pro realizaci uvažovaného záměru zde nejsou stanoveny podrobnější podmínky.
V rámci zpracování tohoto posudku byla stanovená sledující podmínka:
V další části přípravy uvažovaného záměru zpracovat projekt ozelenění, který bude
řešit řádné ozelenění a začlenění stavby do krajiny v návaznosti na aktuální stav ÚSES
dle územních plánů obcí.
K zajištění migrační propustnosti
Vzhledem k tomu, že dokumentace detailně neřeší jednotlivé migrační průchody a jen
okrajově upozorňuje na nedostatečnost některých z nich (např. LBK č. 90), byla v rámci prací
na tomto posudku stanovena následující podmínka:
V dalších stupních přípravy rychlostní silnice R35 zpracovat migrační studii a ve
vazbě na konečné směrové a výškové řešení navrhnout dostatečné migrační
průchody v rámci technických možností dle příslušné metodiky. Součástí této studie
bude mj. batrachologický průzkum, návrh parametrů prostupů a návrh zábran, které
znemožní obojživelníkům a drobným savcům vstup na silnici, návrh kompenzačních
opatření za případně zničená stanoviště a opatření pro minimalizaci narušení cenných
částí přírody.
K problematice protihlukových stěn
Zde bylo stanoveno následující opatření:
Z důvodu ochrany volně žijících ptáků nebudou navržené protihlukové stěny vyrobeny
z průhledných materiálů.
K ochraně dřevin
Zde bylo stanoveno následující opatření:
V průběhu prací v blízkostí dřevin je nezbytné dodržet ČSN 83 9061 Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
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MŽP – odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
Datum: 22.8.2006
Vážená paní ředitelko,
k dokumentaci EIA záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“ uplatňuje odbor
mezinárodní ochrany biodiverzity následující připomínky.
U posuzovaného záměru dojde k územnímu střetu s lokalitou soustavy Natura 2000, a to
EVL Bystřice (část stejnojmenného toku s velevrubem tupým jako předmětem ochrany). K
vyhodnocení vlivů ve vztahu k této EVL nemáme vážnější připomínky, příslušná opatření
byla v dokumentaci navržena.
Vzhledem k řešení přechodu komunikace přes tok Bystřice estakádou jsou předpokládány
významné negativní vlivy na celistvost lokality (v dokumentaci zahrnuto pod vlivy na strukturu
a funkci lokality) pouze v případě přímého zásahu do biotopu velevruba tupého např. při
zpevnění břehů, koryta nebo stavbě pilířů. Tento zásah je třeba eliminovat v rámci detailního
technického řešení přemostění (vzhledem k tomu, že vzdálenosti mezi piloty jsou
navrhovány cca 30 metrů, mělo by být možné vyloučit jak přímý zásah do říčního koryta, tak
ovlivnění toku realizací stavby).
Dokumentace uvádí, že při jejím zpracování nebylo známo množství a zdroj technologické
vody potřebné při výstavbě. Je třeba zajistit, aby nebyla voda odebírána z toku Bystřice, příp.
vyhodnotit, jak by mohl odběr vody z tohoto zdroje ovlivnit stav druhu (velevruba tupého) z
hlediska ochrany. Další možný významný vliv představuje svedení dešťových odpadních vod
z komunikace, příp. ropných látek z úkapů nebo havárií do toku Bystřice. Tyto vlivy je nutné v
co největší míře omezit pomocí technických opatření (odlučovače, retenční nádrže), která
budou, podle dokumentace EIA, konkretizována až na základě upřesnění výškového řešení
komunikace v dalších stupních projektové dokumentace.
Při zpracování posudku EIA je třeba, aby byly závěry vyhodnocení vlivů na území Natury
2000, včetně opatření navržených k minimalizaci nebo snížení negativních vlivů na tato
území, uvedeny v návrhu stanoviska zvlášť. Důvodem k tomu je závaznost vyhodnocení ve
vztahu k Natuře 2000 v následných povolovacích řízeních, jak to vyplývá z ustanovení § 45i
odst. 8 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Navržená trasa komunikace dále prochází v blízkostí severní hranice EVL Javorka a Cidlina
– Sběř. Pomocí mostních objektů překonává tok Javorky a také její přítok Bukovku (v tomto
případě to ani dokumentace EIA neuvádí). S ohledem na předmět ochrany této lokality
(velevrub tupý, dále modrásek bahenní) se domníváme, že by měly být vyhodnoceny možné
vlivy záměru také ve vztahu k této EVL.
V dokumentaci EIA chybí stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (krajského úřadu)
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb., ačkoli je
zmíněno (pouze formální nedostatek).
S pozdravem
RNDr. Petr Roth, CSc.
ředitel odboru
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Připomínky jsou řešeny samostatným posudkem na hodnocení dle §45i zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění zpracovaném příslušně autorizovanou osobou, který je přílohou tohoto
posudku a opatření jsou uvedena samostatně v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor zvláště chráněných částí přírody
Datum: 21.8.2006
„Silnice R 35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“ - posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Odbor zvláště chráněných částí přírody byl v rámci zjišťovacího řízení požádán o vyjádření k
dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Silnice R 35 v úseku Úlibice Hradec Králové“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Záměr představuje vybudování
čtyřpruhové rychlostní silnice mezi Úlibicemi a Hradcem Králové v kategorii R25,5/100,
určené zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu. Posuzovaný úsek má délku 36,148
km. Součástí dokumentace je i posouzení stavby „MÚK silnice R 35 a I/16 - obchvat Úlibic“,
která tvoří km 0,0 - 1,5 silnice R 35.
V rámci dokumentace byl proveden podrobný průzkum, který probíhal v koridoru
plánovaného silničního tělesa do vzdálenosti cca 500 m po každé straně navrhované trasy a
byl zaměřen jednak na celkové zhodnocení z hlediska botanicko-zoologického a posléze na
podrobnější rozbor lokalit, ve kterých byl prokázán výskyt významnějších společenstev
rostlin či živočichů z hlediska ochrany přírody. M.j. na základě tohoto průzkumu byl posouzen
vliv na dotčenou flóru, faunu (včetně zvláště chráněných druhů - viz vyhláška MŽP č.
395/1992 Sb.) a ekosystémy. Doporučení a návrhy opatření k vyloučení, snížení či
kompenzaci nepříznivých vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vycházející z výše provedených
hodnocení je nezbytné zapracovat do kapitoly č. .D.IV. Tato opatření by měla být zároveň
jednoznačná:
- např. na str.79 zpracovatel dokumentace dospívá k závěru, že: „Trasa silnice přetne vlhké
louky, zbytky lužního lesa a další přírodě blízké ekosystémy. Z hlediska ochrany přírody by
ideálním řešením bylo spojení obou mostů (přes Úlibický a Tužínský potok) do jednoho
mostu, který by překračoval nivní komplex. Toto řešení představuje vyšší náklady na stavbu,
snižuje však dělící účinek komunikace a vliv na vodní režim v citlivém údolí nivy.“. I přes
tento závěr hodnocení a skutečnost, že proces EIA hodnotí principielně vlivy na životní
prostředí, obyvatelstvo a ne finanční náročnost záměru, je na str.88 v kap.D.IV.4.
navrhováno pouze nejednoznačné opatření „zvážit spojení navržených mostů...“. Pokud je
opatření spojení těchto mostů opravdu smysluplné, k čemuž by měl dospět sám zpracovatel
dokumentace, měla by znít podmínka konkrétněji: např. „navrhnout spojení mostů...“.
Součástí dokumentace je i posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
(dále jen „EVL a PO“) ve smyslu § 45h, i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Záměr totiž prochází EVL Bystřice (překonává ji přemostěním), jejíž
hlavním předmětem ochrany je velevrub tupý. Požadujeme, aby v návrhu stanoviska EIA a
jeho podmínek byly závěry tohoto hodnocení podle § 45h, i zákona č. 114/1992 Sb.
vzhledem k jejich závaznosti uvedeny samostatně. Teprve při respektování těchto
navržených „opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných
negativních vlivů na EVL nebo PO vyplývajících z provedení záměru“ lze podle autorizované
osoby konstatovat, že záměr nebude mít významný negativní vliv na EVL a PO. Zároveň se
domníváme, že vzhledem k předmětům ochrany EVL Javorka a Cidlina-Sběř, kterým je
velevrub tupý a modrásek bahenní, by měly být vyhodnoceny možné vlivy i na tuto EVL,
neboť se nachází také v blízkostí posuzovaného záměru.
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V rámci zjišťovacího řízení byl vznesen požadavek na posouzení počátečního úseku
navrhované silnice v prostoru u Úlibic z hlediska jeho návaznosti na následující úsek Jičín Turnov. Tento požadavek vyplynul ze skutečnosti, že trasa R 35 v prostoru Úlibic by mohla
ovlivnit průběh trasování v navazujícím úseku mezi Jičínem a Turnovem, který představuje
cenné území z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny (CHKO Český ráj). Posouzení, zda
hodnoceným záměrem může dojít k ovlivnění trasování následných úseků R 35 v prostoru
Úlibic tak, že by některé následné navrhované varianty byly tímto způsobem předem
vyloučeny, však v dokumentaci není dostatečné, požadujeme proto její doplnění.
V dokumentací je na str.102 uvedeno, že v příloze č.8 je přiloženo stanovisko příslušného
krajského úřadu vydané podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění. Příloha však toto stanovisko neobsahuje.
RNDr. Alena Vopálková
ředitelka odboru zvláště
chráněných částí přírody

Stanovisko zpracovatele posudku:
K požadavku jednoznačnosti podmínek
Tato připomínka je v rámci posudku respektována, protože skutečně v rámci hodnocení vlivů
na životní prostředí finanční náročnost prakticky nemůže figurovat jako jedno z kritérií
posuzování. Navíc dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění dokumentaci včetně
podmínek předkládá oznamovatel a hodlá realizovat záměr včetně podmínek uvedených
v dokumentaci.
Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu doporučujeme akceptovat možnost spojení obou mostů
(přes potoky Úlibický a Turínský) v případě, že přechází spodní hrana mostu minimálně 3 m
nad terénem. V takovém případě lze říci, že kromě zachování prostupnosti nivy toku, bude
zachována také plná průchodnost pro většinu organizmů (Metodická příručka k zajišťování
průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijících živočichů). Tato skutečnost dává takto
řešené nivě vodního toku rozměr prostupnosti nejen pro hydrické kontinuity, ale také
kontinuitu komunikační z hlediska většiny organismů. Je tím vnesen další ekostabilizační
prvek funkce nivy vodního toku
Proto byla uvedená podmínka přeformulována následovně:
V nivě Úlibického a Tužínského potoka prověřit v rámci technických možností spojení
navržených mostů tak, aby niva byla překonána jedním mostem o délce cca 170 m.
K připomínkám k hodnocení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
Připomínky jsou řešeny samostatným posudkem na hodnocení dle §45i zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění zpracovaném příslušně autorizovanou osobou, který je přílohou tohoto
posudku a opatření jsou uvedena samostatně v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
Posouzení počátečního úseku navrhované silnice v prostoru u Úlibic z hlediska jeho
návaznosti na následující úsek Jičín – Turnov
K tomuto požadavku je nutno zdůraznit, že poloha uvažovaného záměru je stanovena
koridorem vymezeném ve 2. změně a doplňku ÚP VÚC Hradecko – Pardubické sídelně
regionální aglomerace (schváleno usnesením vlády č. 191 z 26.2.2001).
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Navazující úsek R35 v prostoru Českého ráje je v současné době řešen v několika
variantách, z nichž některé navazují na hodnocený úsek v prostoru MÚK Úlibice, jiné jižně od
Úlibic. Žádná varianta není schválena platným územním plánem VÚC.
Dle platné legislativy bude muset být proveden proces EIA na navazující úsek R35
v prostoru Českého ráje. Pokud budou mj. hodnoceny některé z jižních variant, pak tyto
varianty budou muset obsahovat příslušnou novou MÚK (resp. jinou formu napojení), ve
které se napojí na aktuálně hodnocený úsek R35 Úlibice – Hradec Králové. Toto řešení je
logické a nijak nedegraduje stávající proces EIA úseku Úlibice – Hradec Králové a ani
nedeterminuje nebo znevýhodňuje některou z variant navazujícího úseku.
Chybějící stanovisko příslušného krajského úřadu vydané podle § 45i zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Dotazem u zpracovatele dokumentace bylo zjištěno, že z důvodu formální chyby při tisku
dokumentace v některých výtiscích chyběla kopie tohoto vyjádření. Pro úplnost je tato kopie
uvedena v příloze tohoto posudku.
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MŽP – odbor ochrany ovzduší
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor ochrany ovzduší
dne: 22.8.2006
Věc: Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění - vyjádření k
dokumentaci o vlivech záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“ na životní
prostředí
K předložené dokumentaci o vlivech záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“
na životní prostředí, Vám sdělujeme následující:
V dotčeném území bude navrhovaná novostavba rychlostní čtyřpruhové silnice v délce
36,148 km představovat významný liniový zdroj znečišťování ovzduší. Po uvedení do
provozu lze v zájmové oblasti očekávat nárůst imisních koncentrací škodlivin emitovaných do
ovzduší automobilovou dopravou. Jedná se především o zvýšení imisních koncentrací oxidů
dusíku, oxidu uhelnatého, těkavých organických látek a suspendovaných částic frakce PM10.
Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že realizací uvažovaného záměru by v dotčené
oblasti mělo dojít k mírnému nárůstu celkových emisí, současně lze však očekávat, že dojde
k poklesu extrémních hodnot imisních koncentrací a k přesunu maximálních imisních
koncentrací znečišťujících látek do prostorů mimo soustředěné osídlení.
Pro dostatečné posouzení vlivu navrhovaného záměru na kvalitu ovzduší požadujeme v
závěru rozptylové studie zohlednit současné imisní pozadí předmětné lokality, protože
samotný výpočet příspěvků imisních koncentrací sledovaných znečišťujících látek bez
zohlednění imisního pozadí neprokáže, zda nebude docházet v některých místech k
překračování stanovených imisních limitů pro ochranu lidského zdraví dle nařízení vlády č.
350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování,
hodnocení a řízení kvality ovzduší, v platném znění.
Dále upozorňujeme, že původně stanovená hodnota ročního imisního limitu pro
suspendované částice frakce PM10 v II. etapě ve výši 20 µg/m3, platná od 1.1.2010 byla
zrušena nařízením vlády č. 429/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
Hodnota ročního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3. V návaznosti na výše uvedené,
požadujeme tuto skutečnost zohlednit (viz kapitola 3.3.1, str.13, kapitola 4.2.3, str.18 a
výkres 8 - příloha 3).
S pozdravem
Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci dokumentace nebyla zpracována samostatná rozptylová studie, ale příloha
s názvem „Vyhodnocení vlivu provozu R35 v úseku MÚK Úlibice – MÚK Plotiště na kvalitu
ovzduší a na veřejné zdraví“. V první části této studie jsou provedeny modelové výpočty
rozptylu emisí a stanoveny očekávané příspěvky imisních hodnot, ve druhé části je pak
provedeno porovnání očekávaných imisních hodnot (včetně započítání imisního pozadí)
s limity a dalšími hodnotami dle metodiky pro hodnocení zdravotních rizik. Z tohoto hlediska
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bylo zohledněno imisní pozadí a bylo prokázáno, že nebude docházet k překračování
imisních limitů.
Vzhledem k tomu, že došlo ke zvýšení ročního imisního limitu PM10 z 20 na 40µg/m3 a
vzhledem k tomu, že ani při zohlednění původního nižšího limitu nebyly nalezeny významné
vlivy na ovzduší, nelze ani při zohlednění vyššího limitu očekávat významné vlivy.
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MŽP – odbor ochrany vod
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor ochrany vod (OOV)
dne: 8. 8. 2006
Věc: Stanovisko k ochraně vod - dokumentace záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec
Králové“
Na základě posouzení předloženého záměru „Silnice R35 v úseku Úlibice Hradec Králové“,
dospěl odbor ochrany vod k závěru, že v předložené dokumentaci jsou respektovány
požadavky na ochranu vod, které byly předloženy interním sdělením č.j. 2861/OOV/2004 ze
dne 13.9.2004 a nemá při jejich dodržení k předloženému záměru zásadní výhrady.
RNDr. Jan Hodovský
ředitel odboru ochrany vod

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti komentáře.
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Ministerstvo zemědělství
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ODBOR STÁTNÍ SPRÁVY,
HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY
A OCHRANY LESŮ
ČÍSLO ÚTVARU: 16210
DATUM: 3.8.2006
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/1992 Sb.,ve znění zákona č.
93/2004 Sb., vyjádření k dokumentaci vlivu na životní prostředí záměru „Silnice R35 v úseku
Úlibice - Hradec Králové“.
Ministerstvo zemědělství jako dotčený správní úřad, podává podle § 8 odst 2 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č.93/2004 Sb., vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Silnice R 35
v úseku Libice - Hradec Králové“ na životní prostředí.
Z hlediska lesního hospodářství a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, nemáme
k předložené dokumentaci připomínky. Záměr předpokládá minimální zásah (1,69 ha) do
pozemků určených k plnění funkcí lesa, což je vzhledem k délce a významu navrhované
komunikace možno považovat za přijatelné.
Ing. Jiří John
ředitel odboru státní správy,
hospodářské úpravy a ochrany lesů

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti komentáře.
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Agentura ochrany přírody a krajiny
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
středisko Hradec Králové, Pražská 155, 500 04 Hradec Králové
Hradec Králové 8.9.2006
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č.
93/2004 Sb. - zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Po prostudování zveřejněných podkladů dokumentace a konzultacích s jednotlivými
odborníky střediska jsme došli k těmto závěrům:
−

V dokumentaci není uvedena jedna ochranářsky významná lokalita, která leží v těsném
sousedství plánované komunikace. Jedná se o lokalitu Obora u Chomutic, která patří
mezi lokality tzv. České Natury. (viz mapová příloha)

−

Plánovaná komunikace se v několika místech dotkne cenných částí přírody nebo je i
protne (např. vodní toky a jejich nivy). Nemělo by tím ale dojít k přílišnému narušení jejich
přírodních hodnot.

V průběhu přípravy dokumentace patrně nebyl dostatečně zajištěn průzkum obojživelníků.
Ve výčtu jsou uvedeny pouze dva druhy (Salamandra, salamandra, Bufo calamita). V
předmětném úseku se však vyskytuje druhů daleko víc např. v okolí obcí Sadová, Sovětice a
Horní Dohalice se běžně vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo), z okolí obce Kovač je znám
výskyt 11 druhů obojživelníků (z toho 10 zvláště chráněných).
Z uvedeného vyplývá:
−

Je nezbytné zajistit podrobný batrachologický průzkum se zaměřením na migrační trasy
obojživelníků a jejich možné křížení s trasou plánované komunikace.

−

Dočasné zábory pro účely stavby nesmí ležet v migrační trase obojživelníků.

−

Propustky pro obojživelníky není možné budovat kdekoliv, musí být zbudovány v
místech, kde obojživelníci pravidelně migrují.

−

Propustky pro obojživelníky musí mít vhodné parametry (světlost propustku, větrání,
konstrukce vstupu a výstupu atd.).

−

Nezbytné také je zajistit vhodné zábrany, které znemožní obojživelníkům a drobným
savcům vstup na silnici.

−

Obojživelníci často přecházejí silnici v úseku širokém několik set metrů. Při návrhu
propustků je důležité dbát na jejich dostatečný počet a vhodný rozestup. Jejich počet
závisí na velikostí rizikového úseku a použitém naváděcím zařízení.

−

Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy, může dojít k úplné likvidaci místních populací
zvláště chráněných druhů obojživelníků.

Na str. 88 je v případě potřeby navrženo přemístění zvláště chráněných druhů na vhodné
biotopy v okolí. Samotné transfery živočichů sice není možné zcela vyloučit, ve většině
případů však mají velmi malý efekt. Pokud by měly být opravdu účinné, jejich příprava a
realizace by byla velmi náročná. Doporučujeme proto pro ohrožené druhy zajistit vhodná
kompenzační opatření v blízkém okolí.
Dále Vám sdělujeme, že AOPK ČR, středisko Hradec Králové, jako místně příslušné krajské
středisko, nemá v místech navrhované trasy „Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové“
žádné zájmy ve smyslu §§ 28, 33, 35, 36 a 46 zákona č. 114/92 Sb. ve znění zákona č.
218/2004 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
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Naše stanovisko nenahrazuje vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody jako dotčeného
orgánu státní správy.
Ing. Karel Vítek
vedoucí střediska

Stanovisko zpracovatele posudku:
Lokalita Obora u Chomutic, která patří mezi lokality tzv. České Natury
Z hlediska zákona 114/92 Sb., v jeho platném znění nelze identifikovat pojem tzv. Česká
Natura uvedený ve výše uvedeném vyjádření. Autor vyjádření dále nevysvětluje tento pojem,
ani nekonkretizuje, v čem spočívá ochranářská cena lokality obora u Chomutov.
Proto je uložena následující podmínka, která řeší i požadované snížení vlivů na obojživelníky
a minimalizaci narušených cenných částí přírody.
V dalších stupních přípravy rychlostní silnice R35 zpracovat migrační studii a ve
vazbě na konečné směrové a výškové řešení navrhnout dostatečné migrační
průchody v rámci technických možností dle příslušné metodiky. Součástí této studie
bude mj. batrachologický průzkum, návrh parametrů prostupů a návrh zábran, které
znemožní obojživelníkům a drobným savcům vstup na silnici, návrh kompenzačních
opatření za případně zničená stanoviště a opatření pro minimalizaci narušení cenných
částí přírody.
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Muzeum Východních Čech
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
datum: 18.8.2006
Věc: Silnice R35 v úseku Úlibice - Hradec Králové - podklady archeologické památkové péče
Na základě dopisu č.j. 6798/06 ze dne 8.8.2006 (naše č.j. 788/2006 ze dne 14.8.06)
postoupeného nám k vyřízení referátem archeologické památkové péče ARÚ AV ČR v Praze
Vám sdělujeme, že naše oddělení nemá k výše uvedené stavbě další připomínky ani
doporučení nad rámec těch, které jsou již obsaženy v 9. bodu naší studie „Územní
archeologická studie pro přípravu trasy rychlostní komunikace, úsek Úlibice - MÚK Plotiště
nad Labem dokumentace vlivu stavby na životní prostředí dle zák. 100/2001“ (naše
č.j.120/2005) pro zpracovávané pro projekční firmu (ateliér ATEM, s.r.o. U Michelského lesa
366 140 00 Praha 4, č. zakázky ATO 050302).
V případě jakýchkoliv dalších požadavků nebo nejasností se, prosím, obraťte na níže:
podepsaného.
S pozdravem
PhDr. Jiří Kalferst
AO MVČ Hradec Králové

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předkládaný záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek.
Přeshraniční vlivy posuzovaný záměr negeneruje.
Výstavba a provoz silnice R 35 ovlivní svými negativními vlivy pouze prostor ve svém
blízkém okolí. Vliv na dopravní obslužnost území lze předpokládat i ve větší vzdálenosti,
neboť kapacitní komunikační síť na sebe váže dopravu z větší vzdálenosti, než je tomu u
silnic nižších tříd.
Ovlivněné území lze odhadnout v rozmezí několika desítek čtverečních kilometrů. Celkově
se záměr dotkne 23 obcí, v nichž žije necelých 19 tis. obyvatel. Pro převážnou část obyvatel
bude mít nová komunikace velmi pozitivní dopad. Z hlediska dopravy bude stavba významná
též pro Hradec Králové, negativní vlivy na životní prostředí se města dotknou pouze
okrajově.
Investiční záměr je z hlediska celospolečenského velmi významný, v územním plánu VÚC je
zanesen jako veřejně prospěšná stavba.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.

104

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

VII.

NÁVRH STANOVISKA

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

-

Silnice R 35 v úseku Úlibice – Hradec Králové

Silnice R35 v úseku Úlibice – Hradec Králové

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Úlibicemi a Hradcem Králové na území
Královéhradeckého kraje. Investiční záměr výstavby silnice R 35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/16 (MÚK Úlibice) až po křižovatku s připravovanou dálnicí D 11 (MÚK
Plotiště). Posuzovaný úsek R 35 má délku 36,148 km. Komunikace je navrhována jako
rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 100 km/hod. (kategorie R 25,5/100).
Součástí posouzení je i rekonstrukce obchvatu Úlibic, kterou tvoří silnice I/16 v kategorii
S 20,75/80 a S 11,5/80.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Výstavba silnice R 35, mimoúrovňových komunikací a navazujících přeložek okolních
komunikací se dotkne následujících území:
kraj:
Královéhradecký
obce:
Úlibice, Hořice, Lužany, Třebnouševes, Konecchlumí, Milovice u Hořic,
Kovač, Stračov, Podhorní Újezd a Vojice, Sovětice, Chomutice,
Sadová, Sobčice, Dohalice, Ostroměř, Všestary, Holovousy, Hradec
Králové, Bílsko u Hořic
katastrální území:
Úlibice, Lužany u Jičína, Konecchlumí, Kamenice u Konecchlumí,
Kovač, Vojice, Třtěnice, Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic,
Sobčice, Ostroměř, Domouslavice, Holovousy v Podkrkonoší, Bílsko u
Hořic, Chlum u Hořic, Hořice v Podkrkonoší, Dolní Dobrá Voda,
Bašnice, Vinice v Podkrkonoší, Ostrov v Podkrkonoší, Milovice u Hořic,
Stračov, Klenice, Sovětice, Horní Černůtky, Sadová u Sovětic,
Čistěves, Dohalice, Horní Dohalice, Rozbřezice, Lípa u Hradce
Králové, Všestary, Rosnice u Všestar, Bříza u Všestar, Světí, Dlouhé
Dvory, Plotiště nad Labem

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65 99 33 90

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Na Prankráci 546/56
Praha 4, 145 05
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PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Václav Píša (ATEM, Ateliér ekologických modelů), držitel osvědčení
odborné způsobilosti (autorizace) ke zpracování dokumentací a posudků dle
zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 4532/OPVŽP/02.

Předloženo:

červen 2004

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Václav Píša (ATEM, Ateliér ekologických modelů), držitel osvědčení
odborné způsobilosti (autorizace) ke zpracování dokumentací a posudků dle
zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 4532/OPVŽP/02.

Předloženo:

červen 2006

3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93
Předloženo:

14.03.2007

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v červnu
2004.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 17.12.2004 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému
zákonu je nutné zpracovat.
Dokumentace byla příslušnému správnímu úřadu předložena v červnu 2006.
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 15.09.2006
Poslední vyjádření zpracovatel dokumentace obdržel: 15.12.2006
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 14.03.2007.
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření veřejnosti:
občané Všestar
Tomáš Foff
občané Milovic
Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Všestary – č.1
Obec Všestary – č.2
Obec Milovice u Všestar
Obec Podhorní Újezd a Vojice
Obec Třtěnice
Obec Sadová
Obec Třebnouševes
Obec Sovětice
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí
Magistrát města Hradce Králové, odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
MŽP – odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor ochrany vod
Ministerstvo zemědělství
Agentura ochrany přírody a krajiny
Muzeum Východních Čech
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III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti

Předkládaný záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek.
Přeshraniční vlivy posuzovaný záměr negeneruje.
Výstavba a provoz silnice R 35 ovlivní svými negativními vlivy pouze prostor ve svém
blízkém okolí. Vliv na dopravní obslužnost území lze předpokládat i ve větší vzdálenosti,
neboť kapacitní komunikační síť na sebe váže dopravu z větší vzdálenosti, než je tomu u
silnic nižších tříd.
Ovlivněné území lze odhadnout v rozmezí několika desítek čtverečních kilometrů. Celkově
se záměr dotkne 23 obcí, v nichž žije necelých 19 tis. obyvatel. Pro převážnou část obyvatel
bude mít nová komunikace velmi pozitivní dopad. Z hlediska dopravy bude stavba významná
též pro Hradec Králové, negativní vlivy na životní prostředí se města dotknou pouze
okrajově.
Investiční záměr je z hlediska celospolečenského velmi významný, v územním plánu VÚC je
zanesen jako veřejně prospěšná stavba.
Za nejvýznamnější vlivy lze považovat vlivy hluku, které se projeví především v prostoru obcí
Milovice a Všestary, uloženými podmínkami je však lze snížit na přijatelnou mez a zároveň
lze očekávat zlepšení oproti pokračování stávajícího stavu.
Další významné vlivy se mohou projevit u vlivů na vodní zdroje. Tyto vlivy jsou relativně
velmi dobře technicky eliminovatelné a v tomto směru jsou také stanoveny příslušné
podmínky.
Rozsahem jsou velké vlivy na půdu, kterou však nevyhnutelným vlivem záměrů typu
rychlostní silnice.
Ostatní vlivy jsou pak již málo významné, přesto jsou ošetřeny řadou omezujících podmínek.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/16, stavba končí v MÚK
Plotiště (křižovatka R35 a D11) v km 36,418. MÚK je součástí stavby dálnice D 11.
Směrové vedení
Koridor pro stavbu rychlostní silnice R35 Úlibice - Hradec Králové byl vymezen v 2. změně a
doplňku územního plánu velkého územního celku Hradecko-Pardubické sídelní regionální
aglomerace schválené usnesením vlády ČR č. 191 z 26.2.2001. Koridor je vymezen pro
stavbu R35 včetně všech souvisejících objektů, mimoúrovňových křižovatek a jejich napojení
na stávající silniční sít' (viz výkres 2).
Začátek posuzované trasy silnice je lokalizován do prostoru mimoúrovňové křižovatky se
silnicí I/16, cca 500 m severovýchodně od Úlibic. Odtud trasa pokračuje směrem na
jihovýchod, v km 1,5 mimoúrovňově kříží stávající I/35 (silnice I/35 bude vedena v nadjezdu
nad R35) a dále vede jihovýchodním směrem v souběhu s I/35 do prostoru mezi obce
Konecchlumí a Kovač, následně se stáčí na jih do prostoru východně od obce Třtěnice a
západně od osady Kabáty. Odtud pokračuje na východ mezi Sobčice a Chomutice a do
prostoru jižně od Ostroměře.
Dále je trasa navržena severně od Domoslavic do prostoru mezi Velké a Malé Bílsko, stáčí
se pravostranným obloukem na jih a navazuje na stávající estakádu silnice I/35 na jižním
okraji města Hořice (stávající estakáda bude tvořit polovinu profilu R35 v kategorii R
22,5/100).
Jižně od Hořic se navržená trasa R35 odklání západním směrem z trasy I/35 a pokračuje ve
směru na Milovice, severně od nich se opět vrací v krátkém úseku do stopy I/35,
levostranným obloukem se stáčí na jihovýchod až východ. Obec Klenice, Klenický kopec a
Kozinský rybník obchází po severní straně a prochází prostorem mezi Sadovou a Sobčicemi.
V prostoru jihovýchodně od Sadové kříží navržená trasa R35 stávající silnici I/35 a pokračuje
přibližně v souběhu s I/35 západně od obcí Lípa a Rozběřice do Všestar, kde se přimyká ke
stávající estakádě, která bude tvořit východní polovinu profilu R35. Jako polovina profilu R35
bude využita stávající I/35 i ve zbývajícím úseku do MÚK Plotiště dálnice D11, ve které
silnice R35 končí.
Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
souvisejících staveb na začátku úseku (MÚK silnic R35 a I/16 obchvat Úlibic) a na konci
úseku (dálnice D11). Území, jímž navrhovaná trasa prochází, je poměrně málo výškově
členité, podélné sklony silnice se pohybují v rozsahu od 0,300 % do 3,245 %.
Křížení R35 se stávajícími železničními tratěmi je řešeno nadjezdy R35, v místě křížení
vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly podmínku
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů a v mostním otvoru byla zachována volná výška
nad hladinou návrhového průtoku (100 leté vody) nejméně 0,50 m.
Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pruh

1 X 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 X 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodící proužky

2 X 0,5 m

1,0 m
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Vnější vodící proužky

2 X 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 X 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 X 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční sít'
Napojení nové silnice na okolní komunikační sít' bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase jsou navrženy následující křižovatky:
−

MÚK Úlibice, km 0,000 - začátek posuzovaného úseku, křížení silnicí I/16, zajistí
napojení Jičína a Nové Paky

−

MÚK Chomutice, km 8,903 - v místě křížení se silnicí II/327 zajistí napojení stávající I/35
Konecchlumí - Ostroměř a obcí na severojižní trase II/327

−

MÚK Ostroměř, km 11,726 - v místě křížení se silnicí III/32752 zajistí připojení Ostroměře

−

MÚK Hořice, km 17,940 - zajistí napojení Hořic, nejvýznamnějšího města mezi Jičínem a
Hradcem Králové a zajistí vazbu Hořic v jihozápadním směru na Smidary (11/280) a
Nový Bydžov (11/326)

−

MÚK Vinice, km 20,283 - v místě připojení II/326 na I/35 zajistí připojení obcí v
jihozápadním prostoru na II/280 a II/326

−

MÚK Klenice, km 23,302 - v místě připojení II/323 na R35 zajistí připojení obcí v
severojižní ose D11 - Nechanice - Stračov - R35

−

MÚK Sadová, km 28,975 - zajistí připojení obcí v severojižní ose Lubno - Třesovice Sadová - Cerekvice nad Bystřicí - II/325

−

MÚK Všestary, km 33,497 - zajistí připojení Všestar a obcí na II/325 a III/3255

−

MÚK Plotiště, km 36,418 - je součástí dálnice D11 Hradec Králové - Jaroměř, je
křižovatkou D11 a R35 a zároveň zajišťuje připojení Hradce Králové

Přehled mimoúrovňových křižovatek
Název

Staničení R 35

Tvar

Vzdálenost k násl. MÚK

Úlibice

0,000

dvojlístková

8,903

Chomutice

8,903

deltovitá

2,823

Ostroměř

11,726

deltovitá

6,214

Hořice

17,940

osmičkovitá

2,343

Vinice

20,283

osmičkovitá

3,019

Klenice

23,302

trubkovitá

5,673

Sadová

28,975

osmičkovitá

4,522

Všestary

33,497

trubkovitá

2,921

Plotiště*

36,418

trojlístková

* křižovatka není součástí předkládaného záměru
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Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod. je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 44 mostních
objektů, z nichž 25 převádí novou silnici nad překážkou, 19 převádí stávající komunikace
přes novou silnici. Celková délka mostů na silnici R35 bude činit 1 230 m, z toho 4 mosty
budou mít délku větší než 100 m.
Obchvat Úlibic
Součástí posuzovaného záměru je stavba obchvatu Úlibic. Obchvat bude tvořit
rekonstruovaná silnice I/16 v úseku mezi stávající křižovatkou I/16 a stávající I/35 na
severozápadě Úlibic až po plánovanou mimoúrovňovou křižovatku s R35 severovýchodně od
Úlibic. V místě křížení stávající I/35 s I/16 bude postavena mimoúrovňová křižovatka, silnice
I/16 bude rozšířena na kategorii S 16,5/80 v západní části a S 11,5/80 východně od MÚK s
R35.
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Součástí dokumentace byl návrh na preventivní a minimalizační opatření. Tato část byla
zpracovatelem posudku doplněna na základě vlastních šetření a oprávněných vyjádření
účastníků procesu a je součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz
podmínky návrhu stanoviska).
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí budou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci
záměru realizace stavby uvedeny v podmínkách souhlasného stanoviska v kap. III. 6.

4.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Předkládaný záměr není navrhován variantně, vedení silnice je vymezeno druhou změnou
územního plánu Velkého územního celku Hradecko-Pardubické aglomerace. Porovnání lze
provést s variantou bez výstavby, tj. zachování současného stavu. Toto porovnání je
provedeno v textu dokumentace u každé dotčené složky životního prostředí.
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5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vyjádření veřejnosti
občané Všestar
−

nesouhlasí s předloženým řešením omezení zatížení životního prostředí hlukem a
prachem

−

protihluková stěna je uvažována pouze v délce nadjezdu nad místní komunikací a silnicí
Všestary – Rosnice

−

není zachycena nová parcelní zástavba rodinnými domky

−

je nutné hladinu hluku snížit protihlukovou stěnou

Vypořádání:
Stanovena protihluková opatření
Tomáš Foff
−

s variantou, která využívá část stávající komunikace I/35, v žádném případě nesouhlasí

−

i přes vybudovanou protihlukovou stěnu se bude hluk volně šířit a škodit nám na zdraví

−

celá obec bude zřejmě poškozena tím, že R35 bude procházet I. stupněm PHO

−

nejenom že může dojít k ovlivnění kvality vody v obecní studni, ale může se také změnit
tok podzemních vod, a tím dojít ke ztrátě vody ve studni.

−

dalším faktorem, který ovlivní po zprovoznění R35 celou obec, je provoz po stávající I35,
ke které bude obec napojena mimoúrovňovou křižovatkou Klenice, veškerý provoz bude
procházet středem obce, kde výrazně sníží bezpečnost a zvýší hluk, otřesy a škodlivé
látky v ovzduší

Vypořádání:
Stanovena potřebná opatření
občané Milovic
−

nesouhlasí v žádném případě s výstavbou, jelikož viditelně naruší a poškodí obyvatelé
obce a obec samou

−

nová komunikace bude ohrožovat obyvatelstvo zvýšeným hlukem, hrozí relativní riziko
poškození zdraví zápachem, prašností,ropnými uhlovodíky nespálených paliv a maziv,
otřesy

−

celé obci hrozí výrazné poškození a ztráta z hlediska zdroje pitné vody, která může být
způsobena kontaminací při havárii vozidel a cisteren a splachem z komunikací.

Vypořádání:
Stanovena potřebná opatření
Vyjádření územních samosprávních celků
obec Všestary
−

požaduje vybudování protihlukových stěn, které by ochránily obyvatele nejenom Všestar
ale i dalších místních částí, které jsou připravovanou komunikací R35 ohroženy.

Vypořádání:
Stanovena protihluková opatření
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obec Milovice u Hořic
−

je reálný předpoklad, že dojde k obtěžování nadměrným hlukem a emisí škodlivin z této
komunikace.

−

má vážné obavy, že nebudou dodrženy hlukové limity ve dne 60 dB a v noci 55 dB, to i
za předpokladu výstavby protihlukové stěny v délce 460 m

−

další závažnou připomínkou je to, že tato komunikace bude procházet lokalitou, kde se
nachází nezastupitelný vodní zdroj, zásobující vodou naší obec.

−

provozem komunikace může dojít k ohrožení kvality podzemních vod, při havárii
motorových vozidel a cisteren.

−

v daném případě požaduje vzniklou újmu nahradit vybudováním nového vodního zdroje.

Vypořádání:
Stanovena potřebná opatření
obec Podhorní Újezd a Vojice
−

nemá žádné připomínky

obec Třtěnice
−

nemá žádné připomínky

obec Sadová
nemá žádné připomínky
obec Třebnouševes
−

požaduje, aby socha sv. Vavřince byla přemístěna

−

v zájmu svých občanů trvá na požadavku zachování propojení místní komunikace a její
pokračování do obce Milovice, požaduje sjezd z R35 v místě křižovatky silnic ve směru
Ostrov a Stračov a nesouhlasí s uzavřením silnice z Ostrova na této křižovatce podle
původního návrhu projektu

−

požaduje po ukončení stavby rekonstrukci stávajících komunikací využívaných během
výstavby záměru

−

projektová dokumentace v části ÚSES neodpovídá územnímu plánu obce

Vypořádání:
Stanovena potřebná opatření
Obec Sovětice
- připomínky k modelování vlivů na životní prostředí, umístění stavebních dvorů, parametrům
silnice a k vlivům na archeologické nálezy
Vypořádání:
Stanovena opatření, vysvětleno
Vyjádření dotčených správních úřadů

114

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Silnice R 35 v úseku Úlibice – Hradec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
−

z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny je ne zcela dostatečně vyhodnocen vliv zimní
údržby (posypových solí) na populaci velevruba tupého a vyjmenované zvláště chráněné
druhy ryb, které se v řece Bystřici jako evropsky významné lokalitě vyskytují

Vypořádání:
Provedeno v posudku na hodnocení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.
Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí
−

nemá žádné připomínky

Magistrát města Hradce Králové, odbor životního prostředí
−

nemá žádné připomínky

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
−

s dokumentací souhlasí za předpokladu, že v rámci další projektové dokumentace bude
doloženo:
−

Hydrogeologickým průzkumem prověření pravděpodobnosti ovlivnění zdrojů
podzemní vody a návrh rozsahu monitoringu podzemních vod. Návrh
možností, způsobů náhrady vodních zdrojů a zásobování obyvatelstva v
případě ovlivnění nebo znečištění stávajících vodních zdrojů.

−

Návrh ochrany objektů v Úlibicích před dopravním hlukem v souladu s platnou
legislativou.

−

Zohlednění výhledového zatížení silnice v návrhu ochrany objektů před
hlukem v lokalitě Hořice.

Vypořádání:
Stanovena potřebná opatření
ČIŽP, oblastní inspektorát Hradec Králové
Oddělení ochrany přírody
−

je chybně uveden kompetentní orgán ochrany přírody

−

nejasný je popis a hodnocení vlivu záměru na biocentrum č. 71 a biocentrum v 983 u
obce Sadová

−

požaduje, aby navržené protihlukové stěny nebyly vyrobeny z čirých materiálů.

−

v průběhu prací v blízkostí dřevin je nezbytné dodržet ČSN 83 9061 Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Vypořádání:
Stanovena potřebná opatření
MŽP - odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
−

měly by být vyhodnoceny možné vlivy záměru také ve vztahu k EVL Javorka a Cidlina –
Sběř

−

v dokumentaci EIA chybí stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (krajského
úřadu) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
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Vypořádání:
Provedeno v posudku na hodnocení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., doplněna příloha.

MŽP - odbor zvláště chráněných částí přírody
−

měly by být vyhodnoceny možné vlivy záměru také ve vztahu k EVL Javorka a Cidlina –
Sběř

−

posouzení, zda hodnoceným záměrem může dojít k ovlivnění trasování následných
úseků R 35 v prostoru Úlibic tak, že by některé následné navrhované varianty byly tímto
způsobem předem vyloučeny, v dokumentaci není dostatečné, požaduje proto její
doplnění

−

v dokumentaci EIA chybí stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (krajského
úřadu) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Vypořádání:
Provedeno v posudku na hodnocení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., vysvětleno, doplněna
příloha.
MŽP - odbor ochrany ovzduší
−
−

požaduje v závěru rozptylové studie zohlednit současné imisní pozadí předmětné lokality
upozorňuje, že původně stanovená hodnota ročního imisního limitu pro suspendované
částice frakce PM10 v II. etapě ve výši 20 µg/m3, platná od 1.1.2010 byla zrušena
nařízením vlády č. 429/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Hodnota
ročního imisního limitu pro PM10 je 40 µg/m3. V návaznosti na výše uvedené, požaduje
tuto skutečnost zohlednit

MŽP - odbor ochrany vod
−

nemá žádné připomínky

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
−

nemá žádné připomínky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Hradec Králové
−

v dokumentaci není uvedena jedna ochranářsky významná lokalita, která leží v těsném
sousedství plánované komunikace. Jedná se o lokalitu Obora u Chomutic, která patří
mezi lokality tzv. České Natury

−

je nezbytné zajistit podrobný batrachologický průzkum se zaměřením na migrační trasy
obojživelníků a jejich možné křížení s trasou plánované komunikace

−

dočasné zábory pro účely stavby nesmí ležet v migrační trase obojživelníků

−

propustky pro obojživelníky není možné budovat kdekoliv, musí být zbudovány v místech,
kde obojživelníci pravidelně migrují

−

propustky pro obojživelníky musí mít vhodné parametry (světlost propustku, větrání,
konstrukce vstupu a výstupu atd.)
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−

nezbytné také je zajistit vhodné zábrany, které znemožní obojživelníkům a drobným
savcům vstup na silnici

−

obojživelníci často přecházejí silnici v úseku širokém několik set metrů. Při návrhu
propustků je důležité dbát na jejich dostatečný počet a vhodný rozestup. Jejich počet
závisí na velikostí rizikového úseku a použitém naváděcím zařízení

−

pokud nebudou tyto podmínky dodrženy, může dojít k úplné likvidaci místních populací
zvláště chráněných druhů obojživelníků

Vypořádání:
Vysvětleno, stanoveny podmínky.
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
−

nemá žádné připomínky

Vyjádření k posudku: - bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.
Na základě oznámení, dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí

souhlas né stano visko
k záměru:

„Silnice R 35 v úseku Úlibice – Hradec Králové“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Podmínky pro fázi přípravy
-

V nivě Úlibického a Tužínského potoka prověřit v rámci technických možností spojení
navržených mostů tak, aby niva byla překonána jedním mostem o délce cca 170 m.

-

V prostoru Milovic prověřit v rámci technických možností oddálení trasy R35 z trasy
stávající I/35 východně a to již v prostoru ČSPHM se zachováním stávající silnice I/35
v intravilánu obce jako obslužné komunikace. Ve spolupráci s obcí prověřit možnost
výsadby zeleného ochranného pásu na části pozemků v prostoru mezi stávající silnicí
I/35 a uvažovanou oddálenou R35.

-

V dalších stupních projektové dokumentace navrhnout zařízení pro předčištění
odpadních vod (gravitační odlučovače ropných látek, usazovací nádrže) a retenční
nádrže pro vyrovnání průtoků v malých vodotečích.

-

Před zahájením výstavby komunikace provést monitoring podzemních vod v širší oblasti.

-

Po detailním upřesnění směrového a výškového vedení jednotlivých úseků komunikace
provést prověření pravděpodobnosti ovlivnění zdrojů podzemní vody podrobným
hydrogeologickým průzkumem a provést návrh rozsahu monitoringu podzemních vod.
Navrhnout technická opatření pro eliminaci vlivů na vodní zdroje ve
zranitelných oblastech. Nastínit možnosti a způsoby náhrady vodních zdrojů a
zásobování obyvatelstva v případě ovlivnění nebo znečištění stávajících vodních zdrojů.

-

Při přípravě POV navrhnout umístění stavebních dvorů s ohledem na obytnou zástavbu a
cenné části přírody.
V dalších stupních přípravy rychlostní silnice R35 zpracovat migrační studii a ve vazbě
na konečné směrové a výškové řešení a v odůvodněných případech navrhnout
dostatečné migrační podchody v rámci technických možností dle příslušné metodiky.
Součástí této studie bude mj. batrachologický průzkum, návrh parametrů podchodů a
návrh typů a lokalizace zábran, které znemožní obojživelníkům a drobným savcům vstup
na silnici, návrh kompenzačních opatření za případně zničená stanoviště a opatření pro
minimalizaci narušení cenných částí přírody.

-

-

Před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných

118

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Silnice R 35 v úseku Úlibice – Hradec Králové

druhů v trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkostí a v případě potřeby zajistit jejich
přemístění do srovnatelných biotopů.
-

Mostní objekty přes Javorku a Bystřici navrhnout tak, aby pilíře byly vzdáleny co nejvíce
od břehů.

-

Navrhnout vhodné propustky pro křížení toku Melounka a pro možnost vybudování
biokoridoru LBK 95 podél této řeky.

-

Úroveň negativního působení na živou přírodu výrazně omezit zvýšením prostupnosti
krajiny pro organismy, zejména savce a obojživelníky. Kromě navržených mimoúrovňových křížení s ÚSES je třeba vybudovat v tělese silnice další mostky nebo suché
trubní propusti, které v odůvodněných případech umožní průchod živočichů. Bez větších
technických problémů je to možné formou malých propustků v místech, kde je silnice
vedena na náspu. Umístění propustků je třeba určit po přesném výškovém zaměření
trasy v dalších stupních dokumentace dle migrační studie v dohodě s orgánem ochrany
přírody.

-

V místech, kde je vyšší pravděpodobnost nežádoucí migrace živočichů (zejména savců a
obojživelníků) přes vozovku, provést oplocení nebo jiné ohrazení komunikace. To se týká
také okolí mostů a propustků.

-

Umožnit rozšíření lesních porostů v místech přechodu tělesa silnice přes Javorku a
Bystřici. Po dohodě s orgánem ochrany přírody kompenzovat vzniklou ekologickou újmu
zlepšením přírodních podmínek dotčených prvků ÚSES.

-

V místech vysokých mostů nebo náspů začlenit těleso silnice do území větší plochou
zeleně, která druhově navazuje na případné blízké porosty.

-

Provést předběžný archeologický průzkum, respektovat zákon č. 20/1987 o státní
památkové péči, ohlásit případné nálezy.

-

Zapracovat havarijní plán pro provoz na nové silnici do systému havarijních plánů v
oblasti v dalších fázích dokumentace.
Po detailním upřesnění směrového a výškového vedení jednotlivých úseků komunikace
zpracovat podrobnou akustickou studii, která přesně stanoví nutný rozsah a stavební
řešení protihlukových opatření a předběžně bude uvažovat mimo jiné i následující
protihluková opatření:
- v prostoru obce Všestary v oblasti 1 (severozápad) protihluková stěna vlevo ve směru
staničení o délce cca 800 m a výšce cca 4 – 4,5 m
- v prostoru obce Všestary v oblasti 2 (střed) protihluková stěna vlevo ve směru staničení
o délce cca 300 m a výšce cca 4 m, protihluková stěna vpravo ve směru staničení o
délce cca 300 m a výšce cca 4 m

-

- v prostoru obce Všestary v oblasti 3 (jihovýchod) protihluková stěna vlevo ve směru
staničení o délce cca 500 m a výšce cca 4 m
-

-

V technickém řešení estakád věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů při nájezdu na
estakády z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých vozidel.
Pokud dojde k dotčení sochy Sv. Vavřince a plochy zeleně v jejím okolí, řešit její šetrný
přesun na nový vhodný pozemek a to včetně realizace vhodného ozelenění ve spolupráci
s obcí Třebnouševes.
V dalších stupních projektové přípravy stavby provést inventarizaci kácené zeleně včetně
návrhu náhradních výsadeb a ocenění kácené zeleně dle jednotlivých dotčených obcí.
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-

Během další přípravy uvažovaného záměru řešit v rámci technických možností
zachování komunikačního spojení Ostrov – Milovice, Ostrov – Stračov a dostatečnou
dopravní přístupnost lesního celku Kazatelna.

-

V další části přípravy uvažovaného záměru zpracovat projekt ozelenění, který bude řešit
řádné ozelenění a začlenění stavby do krajiny v návaznosti na aktuální stav ÚSES dle
územních plánů obcí.

-

V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a
předpokládaný způsob zneškodnění.

Podmínky pro fázi výstavby
-

Z důvodu snížení prašnosti zajistit pravidelné skrápění staveniště, provádět důsledné
čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby, zamezit úniku přepravovaného materiálu
jeho zakrytím na vozidlech, zajistit udržování pořádku na staveništi.

-

Práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, plánovat s ohledem na denní
dobu a jejich blízkost k obytné zástavbě.

-

Provádět pravidelné kontroly staveniště za účelem zjištění úniku ropných látek ze
stavebních strojů. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí zajistit neprodlenou
asanaci.

-

Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností (okružní pila, bruska, kompresor) umístit
ve větší vzdálenosti od obytné zástavby, příp. do přístřešků, aby nebyly zdrojem
nadměrného hluku.

-

Seznámit obyvatele z nejblíže situovaných domů s délkou a charakterem jednotlivých
etap výstavby.

-

Uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své
oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, špatná
očista okolních komunikací apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže
možném termínu bez zbytečného prodlení.

-

Dbát na důsledné dodržování přístupu na veškeré pozemky, které by mohly být odříznuty
během výstavby.

-

Trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo
stávající obytnou zástavbě. Průjezd stavební dopravy skrze sídla je možné připustit jen v
nezbytně nutných případech.

-

Manipulační plochy, deponie a mezideponie zemin a skladové plochy stavebních
materiálů zřizovat pouze na plochách bez stromového nebo keřového patra.

-

Plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních druhů
rostlin. Po ukončení stavby musí být tyto plochy rekultivovány.

-

Veškeré skládky zemin při výstavbě situovat v dostatečné vzdálenosti od vodních toků
tak, aby nedocházelo k jejich zanášení do vodních toků.

-

Zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době
výstavby komunikace musí být prováděno v souladu s platnou legislativou.

-

Zajistit vhodné předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a
mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka).
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-

Při provádění prací v blízkostí vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené opatrnosti
a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby ovlivnění toků těmito
zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela minimalizováno. To se týká zejména
Javorky a Bystřice.

-

Provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF.

-

Dočasné zábory pro účely stavby navrhovat tak, aby se vyhnuly přírodně cenným
lokalitám (místa s přirozenou nebo polopřirozenou vegetací, místa výskytu chráněných
živočichů apod.).

-

Zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence
vzniku erozních rýh. V případě nutnosti zabezpečit stabilitu svahů zářezů a násypů
silničního tělesa vedle osázení vhodnou vegetací i technickými prostředky.

-

Veškerý materiál používaný pro budování násypů musí být bez obsahu znečišťujících
organických a anorganických látek.

-

Nezbytně nutné kácení dřevin provádět mimo vegetační období, tj. v době od října do
března včetně.

-

V průběhu prací v blízkostí dřevin je nezbytné dodržet ČSN 83 9061 Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

-

Při provádění prací v blízkostí toků Javorka a Bystřička dbát zvýšené opatrnosti. Koryto
ani břehy těchto toků nesmí být narušeny a musejí být chráněny před úniky látek
škodlivých vodám. Kvalita vody a půdy v těchto lokalitách nesmí být ohrožena provozem
strojů ani používanými stavebními hmotami.

-

Usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů.

-

Součástí výstavby uvažovaného záměru bude oprava místních komunikací v případě, že
budou poškozeny staveništní dopravou.

-

Z důvodu ochrany volně žijících ptáků nebudou navržené protihlukové stěny vyrobeny z
průhledných materiálů.

-

Těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit, aby nedošlo k většímu rozšíření
ruderální vegetace. V keřovém a stromovém patře užít pouze dřeviny přirozené druhové
skladby, které jsou dostatečně odolné proti působení negativních účinků z intenzivní
silniční dopravy.

-

Veškerou skácenou vysokou zeleň nahradit výsadbou zeleně v místech určených po
dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny

-

O vysázené dřeviny dlouhodobě pečovat (zálivka, dosadba) dokud nebude zajištěn jejich
samovolný růst. Uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném termínu novými
sazenicemi.

-

Provést výsadbu izolační zeleně mezi tělesem dálnice a obytnou zástavbou dotčených
obcí. Konkrétní rozsah a podmínky stanovit na základě místních podmínek a
majetkových vztahů k dotčeným pozemkům.

-

Zajistit odborný archeologický dozor při stavbě.
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-

V případě zjištění archeologických nálezů v trase R35 provést záchranný archeologický
výzkum, na který bude s investorem stavby uzavřena smlouva, tj. je nutno postupovat v
souladu s platnou legislativou.

-

Při přesunu kamenného kříže u cesty na Radim dbát jeho ochrany před poškozením.

-

Během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů.

-

Odpady vzniklé během výstavby separovat a v maximální míře znovu využít.

-

Zajistit oddělené shromažďování a odvoz odpadů zařazených do kategorie nebezpečný
odpad a kategorie ostatních.

-

Smluvně zajistit využití, eventuelně zneškodnění odpadů pouze se subjekty,
oprávněnými k této činnosti.

-

V rámci žádosti o kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění.

-

Zajistit oddělené deponování ornice v rámci skrývky a její uložení po projednání
s orgánem ochrany ZPF, ostatní přebytečné kameny, písek, jíl a zeminy ukládat pouze
na odsouhlasené deponie, případně využít pro následnou rekultivaci.

Opatření pro fázi provozu
-

Pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace.

-

Zimní údržbu povrchu vozovky provádět v maximální možné míře skrápěním roztokem
soli, a to v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách.

-

Volbou vhodných posypových materiálů a optimalizací režimu solení omezit kontaminaci
půdy v okolí komunikace.

-

Po zprovoznění komunikace provádět kontrolu ploch s poškozeným nebo odstraněným
vegetačním krytem. V případě, že v těchto místech dochází k výskytu invazních druhů
rostlin, provést neprodleně jejich likvidaci.

-

Po uvedení rychlostní silnice R 35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích, kde
hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. V případě překročení
hygienických limitů navrhnout a vybudovat dodatečná protihluková opatření.

Opatření k prevenci a vyloučení nepříznivých vlivů na evropsky významné lokality
nebo ptačí území a předměty jejich ochrany dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném
znění
-

Před vyústěním dešťové kanalizace do řeky Bystřice a Javorky budou situovány
záchytné havarijní jímky, splňující parametry ochrany před úkapy ropných látek a před
ropnými haváriemi přiměřeného rozsahu a umožňující regulované vypouštění dešťových
vod kontaminovaných látkami používanými při údržbě komunikace.

-

Při výstavbě, provozu a likvidaci bude zabráněno úniku škodlivých látek.

-

Zařízení staveniště nebude situováno do nivy Bystřice a Javorky.

-

V korytě řeky ani v těsné blízkosti jejích břehů nebudou prováděny žádné stavební práce.
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-

Při výstavbě, provozu a likvidaci bude zabráněno úniku škodlivých látek a koloidních
roztoků.

-

Jako zdroj technologické vody je možné využít vodní tok Bystřice a Javorky pouze
omezeně pro čerpání do mobilních cisteren atp. Tok nelze využívat jako zdroj
technologické vody kontinuálním čerpáním ke spotřebě.

Návrh monitoringu území dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění
-

Jednoznačně určit osobu (právnickou či fyzickou) zodpovědnou za účinnost havarijních
jímek pro dešťovou kanalizaci (viz první bod navržených opatření dle §45i zák. č.
100/2001 Sb.). Dále pak je nutné stanovit termín kontroly účinnosti těchto havarijních
jímek. Výsledky spolu s odpovědnou osobou ukládat u příslušného orgánu ochrany
přírody odpovědného za uvedené území. Výsledky kontrol využít při pravidelném
hodnocení stavu příslušné Evropsky významné lokality (Bystřice, Javorka a Cidlina –
Sběř).

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 14.03.2007
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Bydliště: Šafaříkova 484, 500 02 Hradec Králové
Pracoviště: Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626
Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák. č.100/2001 Sb, dle §19 a §24 na
základě osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR pod
č.j. 5278/850/OPV/93 ze dne 22.02.1994.
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku a imisí
Mgr. Jiří Reil – vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu
RNDr. Jiří Veselý – vlivy dle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění
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VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k dokumentaci
Stanovisko dle 45i zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Posudek na Hodnocení vlivu záměru „Křížení rychlostní komunikace R35 (úsek Úlibice –
Hradec Králové) v km 28,238 – 28,490 s tokem Bystřice“ na lokality Natura 2000 podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Reakce na vyjádření obce Všestary k Dokumentaci vlivů na životní prostředí pro silnici R35
Úlibice – Hradec Králové
Územní plán - Všestary
Koncept ÚP VÚC okres Jičín – prostor Milovice
Fotodokumentace
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Předmět posudku
Posuzováno je hodnocení vlivů záměru „Křížení rychlostní komunikace R35 (úsek Úlibice
– Hradec Králové) v km 28,238 – 28,490 s tokem Bystřice“ podle § 45i zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně krajiny, ze dne 15. srpna 2005, vypracované v rozsahu 17 stran RNDr. Petrem
Blahníkem, autorizovanou osobou pro hodnocení vlivu podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny

Legislativní rámec hodnocení
Hodnocení je prováděno na základě ustanovení §§ 45i a 45h zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, kterými byly do našeho právního řádu implementovány dvě
směrnice Evropských společenství, a to směrnice Rady 79/409/EHS, ze dne 2. dubna 1979,
o ochraně volně žijících ptáků (dále jen „Směrnice o ptácích“), a směrnice Rady 92/43/EHS,
ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin (dále jen „Směrnice o stanovištích“).
Území, vyhlašovaná na základě obou směrnic, tj. evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
spolu vytvářejí soustavu Natura 2000.

Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která
umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření
ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.

Evropsky významné lokality
Za účelem ochrany typů přírodních stanovišť a druhů živočichů a rostlin, jejichž ochrana
vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany (jsou uvedeny v příloze I (stanoviště)
a II (druhy živočichů a rostlin) Směrnice o stanovištích) se vytvářejí evropsky významné
lokality.
Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za příznivý, pokud jeho přirozený
areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují
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a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují
a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat, a stav jeho typických druhů
z hlediska ochrany je příznivý. Stav druhu z hlediska ochrany je považován za příznivý,
jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje
jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není
a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou
v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování
jeho populací.
Mezi Evropsky významné lokality patří lokality, které již byly zařazeny do tzv. „evropského
seznamu“. Dále tam patří lokality, zařazené do tzv. „národního seznamu“, což je seznam
lokalit vyžadujících zvláštní územní ochranu a splňující zákonem dané podmínky, která byly
zařazeny do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky vybraných na základě
kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství a vyžadujících územní
ochranu. Dále mezi ně patří tzv. sporné lokality, což jsou lokality, které splňují podmínky pro
zařazení do národního seznamu, ale nebyly tam zařazeny, a vyskytuje se na nich prioritní typ
přírodního stanoviště nebo prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se
s Evropskou komisí (dále jen "Komise") jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo
nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo do rozhodnutí Rady Evropské
unie.
Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť nebo evropsky významné druhy, za
jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanoveny
jako prioritní v přílohách Směrnice o stanovištích.
Lokality, zařazené do národního seznamu stanovila vláda nařízením č. 132/2005, Sb., přičemž
v seznamu jsou odlišeny lokality s výskytem prioritních typů přírodních stanovišť
a prioritních druhů. Ministerstvo životního prostředí předložilo národní seznam spolu
s dalšími požadovanými informacemi o každé lokalitě Komisi. Lokality, které budou zařazeny
do evropského seznamu, a sporné lokality oznámí Ministerstvo životního prostředí ve Sbírce
zákonů formou sdělení.
Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné lokality již požívají
předběžnou ochranu a v plném rozsahu pro ně musí být prováděno hodnocení důsledků
koncepcí a záměrů.
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Ptačí oblasti
Ptačí oblasti jsou území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti
populací druhů ptáků stanovených v přílohách Směrnice o ptácích, které se vyskytují na
území České republiky a které stanovuje vláda nařízeními.

Sledování stavu
Orgány ochrany přírody sledují stav ptačích oblastí, evropsky významných druhů
a jednotlivých typů evropských stanovišť, zejména evropsky významných lokalit a získané
informace předávají Ministerstvu životního prostředí. Na základě tohoto sledování
Ministerstvo životního prostředí vypracuje každých 6 let zprávu, která obsahuje mj.
i zhodnocení stavu evropských stanovišť a jejich jednotlivých typů a evropsky významných
druhů z hlediska jejich ochrany a hlavní výsledky sledování jejich stavu se zvláštním zřetelem
na prioritní typy přírodních stanovišť a prioritní druhy. Tato zpráva pak musí být předložena
Komisi a také zveřejněna. Podrobnosti o tom, jaký stav evropského stanoviště a jaký stav
evropsky významného druhu se z hlediska ochrany považuje za příznivý stanoví vláda
nařízením.

Hodnocení důsledků koncepcí
Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho
důsledků na toto území a stav jeho ochrany (výjimkou jsou plány péče zpracované orgánem
ochrany přírody pro toto území a lesní hospodářské plány nebo lesní hospodářské osnovy).
Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle předchozího odstavce se postupuje podle
zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.),
pokud zákon nestanoví jiný postup.
Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit výše uvedený záměr (dále jen
„předkladatel"), je povinen jeho návrh předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda
může mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast. Orgán ochrany přírody vydá stanovisko do 15 dnů ode dne
doručení žádosti. Tímto stanoviskem není dotčeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001
Sb.
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Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, musí být daná
koncepce nebo záměr předmětem posouzení (pokud zákon neupravuje postup jinak, postupuje
se podle zákona č. 100/2001 Sb.).
Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo záměru na takové území, musí předkladatel
zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že
vyloučení není možné, alespoň zmírnit.
Výše uvedené posouzení mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní
autorizace, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí.
Orgán, který je příslušný ke schválení výše uvedené koncepce nebo záměru, jej může schválit,
jen pokud na základě stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, taková koncepce nebo záměr nebude mít negativní vliv na území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za dále uvedených podmínek.
Pokud hodnocení prokáže negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
a neexistuje variantní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze navrženou
koncepci nebo záměr schválit jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za
současného uložení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění ochrany a celistvosti
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Kompenzační opatření stanoví
rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu příslušného ke schválení
koncepce nebo záměru. Uložení a zajištění kompenzačních opatření je v tomto případě
důvodem pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem veřejné správy. Ministerstvo
životního prostředí o uložených a provedených kompenzačních opatřeních informuje Komisi.
Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze
koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné
bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné
naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen tehdy,
vydala-li k zamýšlené koncepci nebo záměru stanovisko Komise. Ministerstvo životního
prostředí v tom případě na základě dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko
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Posouzení hodnocení
Základní údaje
Úplnost hodnocení
Předložené hodnocení je ze všech hledisek, podstatných pro posouzení vlivu záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o přírodě
a krajině úplné a vyčerpávající. Obsahuje dostatečně rozsáhlý popis a charakteristiku
posuzovaného záměru, byť se v podrobnostech odvolává na oznámení dle zákona č. 100/2001
Sb., kterého je součástí. Hodnocení dále obsahuje charakteristiku lokality záměru a jeho
vztahu k soustavě Natura 2000, vyhodnocuje vzdálenost k jednotlivým územím soustavy
Natura 2000, podává charakteristiku dotčených lokalit soustavy Natura 2000 ve vztahu
k hodnocenému záměru, podává hodnocení záměru a navrhuje konkrétní opatření k prevenci
či vyloučení případných negativních vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 a podává
návrh monitoringu případných vlivů záměru.
Popis a charakteristika posuzovaného záměru
Popis záměru
Komunikace R35 je součástí mezinárodní silnice E 442. po dobudování v celém úseku
Hrádek nad Nisou – Liberec – Turnov – Jičín- Hradec Králové- Vysoké Mýto – Mohelnice –
Olomouc – Lipník nad Bečvou se stane spojnicí mezi německo-polskou dálnicí A 4 (E 40
Dresden – Bautzen – Gorlitz – Zgorzelec – Wroclav), dálnicí D 11 Praha – Hradec Králové –
Jaroměř (bude pokračovat směr Wroclav pod označením R 11) a dálnicí D 47 Brno – Ostrava.
Posuzovaný záměr je součástí řešení úseku Libice – Hradec Králové. Třída komunikace
R35 v posuzovaném úseku je rychlostní silnice, návrhová kategorie je R 22,5/100.
Posuzována je studie, jejímž účelem je navržení vedení rychlostní silnice R 35
v koridoru vymezeném ve 2. změně a doplňku územního plánu velkého územního celku
Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace, schválené usnesením vlády ČR č. 191
z 26.2.2001, Po projednání posuzované studie bude řešený úsek Libice-Hradec Králové
stabilizován ve vymezeném koridoru a takto využíván v územních plánech dotčených obcí.
Začátkem koridoru je v km 1,500 v místě mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/16 Jičín
– Nová Paka u obce Libice. Koridor je v oblasti přilehlé k posuzovanému křížení s řekou
Bystřicí veden severně od obce Milovice v trase stávající komunikace I/35, pak se
levostranným obloukem stáčí na jihovýchod, obec Klenice, Klenický kopec a Kozinský
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rybník obchází po severní straně

a prochází prostorem mezi Sadovou a Sobicemi a

jihovýchodně od Sadové kříží stávající silnici I/35. Koridor končí křižovatkou s navrženou
dálnicí D11 u obce Plotiště. Šířka koridoru je proměnná. Délka úseku je 36,408 km.
Detailní konstrukční řešení mostů není předmětem řešení studie. Studie předběžně
navrhuje jejich délku, rozpětí polí a výšku nad okolním územím. Navrhovaná rychlost na
mostech v trase R35 bude 100 km/hod.
Obslužná zařízení (odpočívky, střediska údržby apod.) nejsou předmětem řešení
technické studie a budou případně řešena v další přípravě stavby podle přijaté koncepce pro
celou R35 mezi Jičínem a Hradcem Králové. Zahájení výstavby R35 ( s výjimkou stavby
„MÚK silnic R35 a I/16 – obchvat Libice“) se počítá kolem roku 2010.
V posuzovaném úseku R35 Sadová – Hradec Králové je pro rok 2027 předpovídána
intenzita provozu 38 480 vozidel za 24 hodin, z toho 9 720 nákladních.
V oblasti křížení s řekou Bystřicí je trasa R35 vedena prostorem mezi Světicemi a
Sadovou pravostranným obloukem o R = 1 900 m s přechodnicemi délky 300 m , na který
přímo navazuje levostranný oblouk o R = 1 300 m s přechodnicemi délky 215 m. Po krátké
mezi přímé v údolí Bystřice pokračuje R35 pravostranným obloukem R = 1 000 m
s přechodnicemi délky 160 m. Bystřici kříží v jejím ř. km 31,25. Hydrologické číslo dílčího
povodí Bystřice je 1-04-03-009, plocha povodí po uzávěrový profil dílčího povodí je 101,55
km2, 100-letý průtok je 40,00 m3/s.
Křížení s Bystřicí je navrženo estakádou přes údolí o výšce 9,5 m nad obvyklou
hladinou řeky a o délce 252 m, tvořenou devíti mostními otvory. Celková šíře estakády je
navrhována 30,5 m. Stavebně-technické řešení a příčné uspořádání na estakádě odpovídá
rychlostní silnici kategorie R 22,5/100. Jedná se o estakádu s nosnou konstrukcí ze
zpřaženého předpjatého betonu. Spodní stavba je monolitická železobetonová se založením na
vrtaných velkoprůměrových železobetonových pilotách.
Těleso rychlostní silnice je odvodňováno tak, aby byla zachycena veškerá voda
odtékající z vozovky a odvedena do nejbližšího vodného recipientu. Kanalizace je umístěna
ve středním dělícím pásu 0,5 m od osy dálnice vpravo ve směru staničení. Odvodnění
vozovky

je

navrženo

klasickým

způsobem

pomocí

uličních

vpustí

umístěných

v monolitickém betonovém odvodňovacím žlábku vedeném podél vnější strany zpevněné
krajnice. Vzdálenost uličních vpustí bude upřesněna v dalších stupních dokumentace
s doloženými hydrotechnickými výpočty. Odpady od vpustí budou napojeny do šachet nebo
pomocí tvarovek přímo do potrubí středové kanalizace. Stoky kanalizace budou provedeny
z důvodu požadavku na vodotěsnost z potrubí s integrovanými spoji (betonové, plastové,
9
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kameninové). Šachty na potrubí budou typové z betonových dílů, maximální vzdálenost
šachet je uvažována 50 m.
Pro úsek č. 17 v km 27,000 – 31,000 je navrhován jako recipient řeka Bystřice. Na
všech vyústěních kanalizace jsou navrženy havarijní objekty – retenční nádrže a dešťové
usazovací nádrže.
Retenční nádrže mají být vytvořeny zemními hrázemi ze zemin vytěžených ve stavbě.
Nádrže budou těsněny, detailní řešení těsnění bude upřesněno v dalších stupních
dokumentace. Na koruně hrází se předpokládá objízdná komunikace pro vozidla údržby.
V posuzovaném úseku budou navrženy retenční nádrže s regulovaným odtokem, které mají
zadržovat maxima odtoku dešťové vody, zachycovat pomocí usazování nerozpuštěné látky,
zachycovat úkapy ropných látek na vozovku a v případě havárie zachytit minimálně 30 m3
ropných látek. Nádrže jsou uvažovány jako retenční nádrže „dlouhodobě zatopené – mokrého
typu“. Jako regulátor odtoku bude sloužit vírový ventil.
Posuzovaný úsek by měl být součástí 3. etapy stavby – úsek km 18,650 – km 29,350.

Popis variant řešení
Řešení nebylo navrženo ve variantách.
Stanovisko posuzovatele
Posuzovatel souhlasí s konstatováním hodnotitele, že hlavním problémem je křížení vlastního
tělesa komunikace s Evropsky významnou lokalitou. Trasu komunikace není možné vytrhnout
z kontextu celé komunikace. Proto návrh variant by považoval za neodpovídající reálne
skutečnosti

Identifikace dotčených území
Hodnotitel vycházel při prvotním rozhodování o dotčených územích z vyjádření krajského
úřadu Královéhradeckého kraje vydaného pod č.j. 1538/ŽP/2005/Če ze dne 11.7.2005.
V tomto vyjádření orgán ochrany přírody identifikoval hodnocenou lokalitu kterou je lokalita
Bystřice (CZ 0523264). Hodnotitel ve svém hodnocení postoupil dále a identifikoval ptačí
oblast Žehuńský rybník a Žehuňská obora jako potenciálně dotčenou. Důvodem této
skutečnosti je to, že Žehuňský rybník leží na toku Cidliny jejímž je Bystřice přítokem. Ve
svém hodnocení vysvětluje možný způsob ovlivnění ptačí oblasti a dále konstatuje, že
k ovlivnění nedojde a dále se v hodnocení ptačí oblastí nezabývá. Dále hodnotitel konstatuje,
10
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že případné další lokality Natura 2000 jsou předmětem hodnocení koncepcí (ÚP VÚC
Královéhradacký kraj) podle §45i zák. 114/92 Sb.
Stanovisko posuzovatele
S výsledkem screeningu hodnotitele lze souhlasit. Důvodem je skutečnost, že ÚP VÚC
Královéhradeckého kraje byl zpracován a přijat v období po novele zák 114/92, tj. byl
posouzen jako koncepce podle §45i zák. 114/92 Sb. Hodnocená Evropsky významná lokalita
je v přímém kontaktu s rychlostní komunikací a byla samostatně identifikována orgánem
ochrany přírody Královéhradeckého kraje. Lokalita Ptačí oblast Žehuňský rybník a Žehuňská
obora byla do seznamu hodnocení přidána z důvodu možného vlivu (stejný hodnocený vodní
tok resp. přítok). Po zvážení všech známých skutečností nebyla tato ptačí oblast dále
posuzována.

Evropsky významné lokality
Bystřice (CZ 0523264)

Ptačí oblasti
Žehuňský rabník a Žehuňská obora

Hodnocení
Východisko hodnocení

Hodnotitel nejprve definoval předpokládané možné vlivy na předměty ochrany posuzovaných
území Natura 2000. Při svém hodnocení vycházel z vlastních znalostí lokality, především
znalostí kvality rybích sinuzií vlastního posuzovaného toku. Dále měl k dispozici základní
informace o území získané prostřednictvím webu env.cz. Mezi obecné informace také jsou
informace získané excerpcí literárních podkladů.

Metody hodnocení

Hodnocení bylo provedeno popisnou metodou, tj. slovním hodnocením.

Stanovisko posuzovatele
Pro daný účel, kdy je hodnocen jediný, snadno popsatelný záměr, je zvolený způsob
hodnocení dostačující
11
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Referenční cíl
Hodnotitel při hodnocení nestanovil žádný referenční cíl. Jako základní dokumenty pro
stanovení referenčního cíle pro hodnocení vlivu posuzovaného záměru na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti je možno využít jak text obou směrnic, tj. Směrnice o ptácích
a Směrnice o stanovištích, tak i metodické materiály Evropské komise. Referenčním cílem by
měl být dobrý stav z hlediska ochrany (conservation status) ptáků, stanovišť, živočichů
a rostlin, které jsou předmětem ochrany v potenciálně dotčených ptačích oblastech,
stanovených procesem screeningu

Vyhodnocení jednotlivých prvků záměru
Hodnotitel nejprve provedl zhodnocení jednotlivých prvků záměru. Hodnotil jednotlivé
aspekty výstavby komunikace, jako je příprava lokality před výstavbu, vlastní výstavba, tj
organizace prací na staveništi a uspořádání a umístění jednotlivých prvků staveniště.
Dále se hodnotitel věnoval zhodnocení běžného provozu na komunikaci, včetně otázky
konfliktních situací (havárie).
Vzhledem ke specifičnosti životního prostředí hlavního předmětu ochrany (vodní prostředí),
se věnoval možnému přenosu látek vodním prostředím. Tyto všechny zařadil do jediné
skupiny označené jako škodlivé látky bez dalšího dělení (prvek záměru únik škodlivých látek
při údržbě).
● stavební práce v korytě
Stavební práce v korytě posuzovatel nepředpokládá a také nedoporučuje. Při přemostění
nepovažuje za nutné úpravy břehu, zpevnění dna. Z tohoto důvodu by ke stavebním pracem
v korytě nemělo dojít.
Stanovisko posuzovatele
Posuzovatel souhlasí se stanoviskem hodnotitele. Při převedení mostovky nad vodním tokem
není nutné zasahovat do břehových partií a do samotného vodního toku zpevněním dna nebo
opevněním břehů.
● úniky škodlivých látek při výstavbě nebo likvidaci stavby (úkapy ropných látek ze
stavebních mechanizmů, stavební hmoty a jejich aditiva, nátěrové hmoty
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Hodnotitel vylučuje umístění staveniště, nebo zařízení staveniště do nivy hodnoceného
vodního toku. Ostatní možné vlivy jako jsou dešťové vody, kontaminované ropnými látkami,
oplachové vody atp. požaduje hodnotitel svést do dostatečně kapacitních jímek
s kontrolovaným vypouštěním. Tyto vody o kontrolované kvalitě vypouštět do hodnoceného
vodního toku.
Stanovisko posuzovatele
Hodnotitel z hlediska předběžné opatrnosti nepovoluje přímé zaústění vod z dešťové
kanalizace, případně dalších vod, do hodnoceného toku. Což je v souladu se známými fakty o
kvalitě vod v nichž lze očekávat různé látky, které v současnosti lze jen s těží předvídat. Jejich
řízené vypouštění z bezpečnostních jímek dává možnost tato látky před jejich vypuštěním do
vodního toku buď ředit na únosnou míru, nebo likvidovat.
●úniky škodlivých látek při údržbě (nátěrové hmoty, posypové soli při zimních údržbách atd.)
Hodnotitel samostatně posuzuje období provozu hodnocené stavby. Vyjmenovává možné
kontaminace vod. Tyto řadí obecně podle jejich vzniku (původu). Vhodnější by zřejmě bylo
rozdělit je podle jejich chování ve vodním prostředí tj. látky polární, nepolární a látky
vytvářející nepravé roztoky , emulze apod.Přesto, že tento způsob dělení neuvažuje, jejich
likvidaci podle tohoto dělení navrhuje (ředění, lapol, sedimentace).
Stanovisko posuzovatele
Posuzovatel souhlasí s možným způsobem nakládání s různě znečistěnými vodami. Jejich
zachycení a způsob oddělení (ředění) kontaminantu odpovídá možným způsobům znečistění.
Odpovídá také nejen způsobu vzniku takových vod, ale také jejich chování ve vodných
roztocích.
● úniky škodlivých látek ze zařízení staveniště (různé škodliviny ze skladů, úkapy
z mechanizmů, komunální znečištění apod.
Možné znečistění vod ze zařízení staveniště odpovídá látkám vzniklým při stavbě. Způsob
nakládání s těmito vodami je obdobný jako u úniků při výstavbě, nebo likvidaci staveniště.
Stanovisko posuzovatele
Vzhledem k požadavku hodnotitele, aby zařízení staveniště nebylo realizováno v nivě
hodnoceného toku, neměly by uvedené způsoby znečistění ohrozit hodnocený tok přímo.
V případě jejich likvidace jako u popsaných dalších úniků, lze s tímto postupem souhlasit.
●úniky látek při dopravních haváriích
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Úniky látek při dopravních haváriích budou svedeny dešťovou kanalizací z vozovky do jímek
s řízeným vypouštěním a opatřených technologií pro odloučení ropných produktů. Hodnotitel
předpokládá, že míra bezpečnosti bude vyšší než je míra bezpečnosti v současné době, kdy
stávající komunikace kříží hodnocený vodní tok.
Stanovisko posuzovatele
Posuzovatel souhlasí s konstatováním, že míra bezpečnosti na nové komunikaci bude vyšší než
je stávající stav. Způsob likvidace havárie tj jímání látek svedených z vozovky do dešťové
kanalizace je známý z předchozích případů. V této provozní situaci je však nutné zahrnout do
velikosti objemu jímací nádrže jednak maximální přepravovaný objem látek v automobilové
cisterně a je nutno k tomuto objemu připočítat objem vod z plochy odvodňované vozovky při
průměrné srážce. Je třeba počítat se skutečností, že k automobilovým nehodám docház íse
zvýšenou pravděpodobností při zhoršených klimatických podmínkách (srážky).
●emise plynných znečisťujících látek
Hodnotitel předpokládá, že přes zvýšení dopravy způsobené tzv. nasávacím efektem
rychlostní komunikace nebude mít emise plynných znečisťujících látek negativní vliv na
hlavní předmět ochrany v hodnocené lokalitě. Předpokládá, že zvýšení objemu těchto látek
nebude výrazné vzhledem k zvýšení plynulosti dopravy.
Stanovisko posuzovatele
Hodnotitel nedokládá konkrétními čísly skutečnost která by potvrdila jeho tvrzení. Přesto
posuzovatel souhlasí s touto skutečností neboť lze předpokládat, že kromě zvýšení plynulosti
dopravy je nutno k faktorů omezujícím negativní vliv emise plynných znečisťujících látek
připočítat výrazně vyšší výšku pohybu vozidel nad terénem oproti současnému stavu. Tím také
se výrazně mění rozptylové podmínky těchto látek v oblasti hodnoceného vodního toku. Další
věcí je skutečnost, že ne všechny látky obsažené v souboru znečisťujících plynných látek jsou
rozpustné v polárních rozpouštědlech (v tomto případě ve vodě). Proto také podíl látek , které
se dostanou do vodního prostředí je jiný, než jak jsou zastoupeny v plynné směsi v blízkosti
vozovky. Jejich převod do vodního prostředí je komplikovanější a je dán např teplotou,
tlakem, vlhkostí vzduchu. Proto se posuzovatel shoduje s názorem hodnotitele na působení
těchto látek na hodnocenou lokalitu.
● emise hluku
Hodnotitel nepředpokládá vliv hluku na hodnoceny hlavní předmět ochrany a vychází
z bionomie druhu.
14
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Stanovisko posuzovatele
Posuzovatel souhlasí s názorem hodnotitele, že emise hluku nebude mít významný vliv na
hodnocený hlavní předmět ochrany.
● přímé rušení
Úroveň rušení nepředpokládá hodnotitel jako významnou. Nevylučuje krátkodobé zvýšení
úrovně rušení. V daném případě vychází opět z bionomie druhu a hodnotí tento vliv jako
nevýznamný
Stanovisko posuzovatele
Posuzovatel souhlasí s názorem hodnotitele, že přímé rušení nebude mít významný vliv na
hodnocený hlavní předmět ochrany.

Vyhodnocení vlivu záměru na předmět ochrany Evropsky významné
lokality Bystřice.
Hlavním předmětem ochrany Evropsky významné lokality je velevrub tupý (Unio crassus).
Druh se živí filtrací planktonu z vody. Je odděleného pohlaví a v létě samice vypouští velké
množství glochidií do vody. Známými hostiteli glochidií jsou v našich podmínkách perlín
ostrobřichý (Scardinius erythrophtalmus), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), ježdík obecný
(Gymnocephalus cernnuus), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka obecná(Cottus
gobio). Délka života tohoto druhu se obvykle pohybuje mezi 10 až 15 lety, ale v méně
úživných tocích není vzácností věk kolem 50 let.
Ohrožení v ČR: Ohrožen zejména znečištěním a vodohospodářskými zásahy. Přestože se zdá,
že v posledních několika letech se stav jeho populací pomalu zlepšuje, tak současné rozšíření
je pouze zlomkem jeho rozšíření v minulosti a většina perspektivnějších lokalit je izolována.
Ochrana v ČR: Ochrana významnějších a perspektivních lokalit. Vhodná péče o lokality
(zejména odstranění či zprůchodnění bariér na vodních tocích), která může být doplněna i o
speciální ochranářská opatření (např. posilování populací).
Hodnotitel nepředpokládá přímé dopady posuzovaného záměru na lokalitu. Tyto skutečnosti
uvádí tím, že dochází ke křížení mimoúrovňovému, kdy výška přechodu mostovky nad
běžnou hladinou vodního toku Bystřice činí 6,5m. Dále záměr nepředpokládá budování
konstrukčních prvků v korytě toku nebo jeho blízkosti. Úpravy břehů (byť místní) nepovažuje
hodnotitel za nezbytné. Jako potenciálně významné považuje hodnotitel účinky svedení
dešťových vod přímo do řeky, nebo účinky škodlivých látek uniklých při výstavbě, během
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provozu a likvidaci přemostění.Pravděpodobnost vzniku takových účinků lze snížit přijetím
navržených opatření. Jde o tato opatření:
Svedení dešťových vod .přes vhodně konstruované záchytné havarijní jímky
Přijetím vhodných organizačních opatření při výstavbě, provozu, a likvidaci
přemostění, zejména při nakládání se škodlivými látkami.
Při dodržení uvedených opatření hodnotitel nepředpokládá významný negativní vliv na
populaci druhu velevrub tupý (Unio crassus), hlavního předmětu ochrany hodnocené lokality.
Stanovisko posuzovatele.
Hodnotitel v popisu lokality a hlavního předmětu ochrany popisuje nejenom biologii druhu,
ale věnuje se také druhovému spektru ryb, jako hostitelů glochidií. Z popisu lokality vyplývá
dobrá znalost situace na lokalitě. Při vyjmenovávání hlavních možných vlivů na lokalitu
(předmět ochrany) se již omezuje na významné vlivy. V posuzované části se již omezuje na
pojmy jako „škodlivé látky“.Komentář ke způsobu dělení těchto látek a jejich upřesnění je již
uveden v předchozí části. Vcelku posuzovatel souhlasí s hodnotitelem ve výběru hlavních
potenciálně negativních vlivů včetně jejich způsobu předcházení.

Posouzení navržených opatření k prevenci a vyloučení nepříznivých vlivů
na evropsky významné lokality nebo ptačí území a předměty jejich ochrany
Hodnotitel navrhuje tato opatření
● před vyústěním dešťové kanalizace do řeky Bystřice budou situovány záchytné
havarijní jímky, splňující parametry ochrany před úkapy ropných látek a před ropnými
haváriemi přiměřeného rozsahu a umožňující regulované vypouštění dešťových vod
kontaminovaných látkami používanými při údržbě komunikace.
● při výstavbě, provozu a likvidaci bude zabráněno úniku škodlivých látek
● zařízení staveniště nebude situováno do nivy Bystřice
●v korytě řeky ani v těsné blízkosti jejích břehů nebudou prováděny žádné stavební
práce.

Stanovisko posuzovatele
Jednotlivé body návrhu opatření zmírňujících nebo omezujících negativní vliv na Evropsky
významnou lokalitu jsou vedeny maximální snahou o zamezení těchto vlivů. Z předchozího
způsobu dělení „škodlivých látek“ není jasné zda za škodlivé látky jsou také považovány
částice koloidních roztoků vzniklých při oplachování stavebních objektů, čerpání vody při
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zakládání stavby atp.Doporučuji proto o tuto skutečnost doplnit seznam navržených opatření.
Dále doporučuji zpřesnit skutečnost že se obdobná opatření vztahují na lokalitu EVL Javorka
a Cidlina - Sběř (CZ0523273). Kde hlavním předmětem ochrany je velevrub tupý a modrásek
bahenní. Přesto, že zadání z pohledu hodnotitele bylo směřováno na lokalitu EVL Bystřice ,
hodnotitel rozšířil svoje hodnocení o PO Žehuňský rybník a Žehuňskou oboru a na EVL
Javorka a Cidlina –Sběř pouze odkazuje do hodnocení koncepce, považuji za vhodné
v závěrečném hodnocení uvést všechny odpovídající skutečnosti souhrnně.
Dále navrhuji doplnit zmírňující opatření takto.
● při výstavbě, provozu a likvidaci bude zabráněno úniku škodlivých látek a
koloidních roztoků
● jako zdroj technologické vody je možné využít vodní tok Bystřice pouze omezeně pro
čerpání do mobilních cisteren atp. Nelze tok využívat jako zdroj technologické vody
kontinuálním čerpáním ke spotřebě.

Návrh monitoringu území
Návrh monitoringu území v posuzovaném hodnocení není uveden.
Stanovisko posuzovatele.
Posuzovatel navrhuje jednoznačně určit osobu (právnickou či fyzickou) zodpovědnou za
účinnost havarijních jímek pro dešťovou kanalizaci (viz první bod navržených opatření). Dále
pak je nutné stanovit termín kontroly účinnosti těchto havarijních jímek. Výsledky spolu
s odpovědnou osobou doporučuji ukládat u příslušného orgánu ochrany přírody odpovědného
za uvedené území. Výsledky kontrol využít při pravidelném hodnocení stavu příslušné
Evropsky významné lokality (Bystřice, Javorka a Cidlina – Sběř).

Vypořádání došlých vyjádření k hodnocení vlivu na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti
Bylo provedeno vypořádání pouze těch připomínek k celému textu o dokumentace podle
zákona 4. 100/2001, které se jednoznačně týkaly hodnocení podle §45i zák. 114/92 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, které je součástí dokumentace.
Ministerstvo životního prostředí, odbor mezinárodní ochrany požaduje:
1) vyhodnotit možnost využití řeky Bystřice jako zdroj technologické vody.

Stanovisko posuzovatele
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Vodní tok Bystřice je možné využít jako zdroj technologické vody pouze omezeně ( viz.
Posouzení navržených opatření k prevenci a vyloučení nepříznivých vlivů na evropsky
významné lokality nebo ptačí území a předměty jejich ochrany – stanovisko posuzovatele)

2) zabezpečit možný negativní vliv dešťových vod z vozovky, případně úkapy a
havárie na vodní tok Bystřice.

Stanovisko posuzovatele.
Tyto skutečnosti navrhuje také posuzovatel.Stanovisko MŽP lze chápat jako shodu
identifikace největšího možného ohrožení lokality spolu s posuzovatelem.
3) vyhodnocení možného ovlivnění EVL Javorka a Cidlina – Sběř uvedenou
komunikací.

Stanovisko posuzovatele
Hodnotitel informuje o skutečnosti uvedené ve stanovisku MŽP. Konstatuje, že hodnocení je
provedeno v jiné dokumentaci. Také požadavek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
požaduje pouze hodnocení na lokalitu EVL Bystřice. Posuzovatel má zato, že by bylo vhodné
pro přehlednost hodnocení v posuzované dokumentaci zopakovat. Přesto, že tomu tak není
požaduje posuzovatel analogická opatření pro EVL Javorka a Cidlina – Sběř jako pro EVL
Bysřice z důvodu možného ovlivnění vodního prostředí. (Viz kapitola Posouzení navržených
opatření k prevenci a vyloučení nepříznivých vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí
území a předměty jejich ochrany).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje požaduje vysvětlit hodnocení významu
posypových solí při zimní údržbě.
Stanovisko posuzovatele
V posuzované dokumentaci se hodnotitel věnuje uvedenému problému a označuje látky vzniklé
při zimní údržbě jako kontaminanty vzniklé provozem (viz předchozí kapitoly)

Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska jeho vlivu na
evropsky významné lokality a předměty jejich ochrany
Hodnotitel v závěru uvádí, že při dodržení a přijetí navržených opatření nedojde
k negativnímu vlivu na lokalitu EVL Bystřice.
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Stanovisko posuzovatele
Doporučuji rozšířit podmínky pro EVL Javorka a Cidlina Sběř při křížení komunikace R 35
s vodním tokem Javorka. (uvedené v jiných stupních přípravy dokumentace) tak aby byla
zachována přehlednost a shoda požadavků kladených na stavbu z hlediska soustavy Natura
2000. Z toho vyplývá následující upřesnění a rozšíření podmínek pro EVL Bystřice a EVL
Javorka a Cidlina Sběř:
● před vyústěním dešťové kanalizace do řeky Bystřice a Javorky budou situovány
záchytné havarijní jímky, splňující parametry ochrany před úkapy ropných látek a
před ropnými haváriemi přiměřeného rozsahu a umožňující regulované vypouštění
dešťových vod kontaminovaných látkami používanými při údržbě komunikace.
● při výstavbě, provozu a likvidaci bude zabráněno úniku škodlivých látek
● zařízení staveniště nebude situováno do nivy Bystřice a Javorky
●v korytě řeky ani v těsné blízkosti jejích břehů nebudou prováděny žádné stavební
práce.
● při výstavbě, provozu a likvidaci bude zabráněno úniku škodlivých látek a
koloidních roztoků
● jako zdroj technologické vody je možné využít vodní tok Bystřice a Javorky pouze
omezeně pro čerpání do mobilních cisteren atp. Nelze tok využívat jako zdroj
technologické vody kontinuálním čerpáním ke spotřebě.

Při dodržení uvedených podmínek lze souhlasit se stanoviskem hodnotitele, že nedojde
k ovlivnění soustavy Natura 2000.

RNDr. Jiří Veselý
autorizovaná osoba pro hodnocení dle §45i zák. 114/92 Sb.
číslo rozhodnutí o udělení autorizace 630/709/05
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Reakce na vyjádření obce Všestary k Dokumentaci vlivů na životní prostředí pro
silnici R35 Úlibice – Hradec Králové.
Obec Všestary požaduje ve svém vyjádření zvýšenou ochranu svého území před
hlukem z dopravy na silnici R35. Současná právní úprava určuje limity hluku v okolí
hlavních komunikací na 60 dB ve dne a 50 dB v noci, takto byla provedena hluková
studie v Dokumentaci. Pro vyšší ochranu obyvatel je však tam, kde je to technicky
možné, oprávněné přistoupit k přísnější ochraně na 55 dB ve dne a 45 dB v noci.
Zároveň obec Všestary požaduje zajistit ochranu koupaliště a tenisových kurtů,
jakožto území určeného k rekreaci. Stejný přístup je možné zvolit i pro ochranu zahrad
rodinných domů.
Uvedenou ochranu je možné zajistit pouze pomocí protihlukové stěny, jejíž
parametry byly určeny na základě modelového výpočtu. Stěny byly dimenzovány tak,
aby byla zajištěna ochrana obytných domů na 55 dB ve dne a 45 dB v noci, nebo
rekreačního území na 55 dB ve dne. Ochrana tohoto území v noci je vzhledem k
charakteru využití nadbytečná.
Výpočtové body pro odhad nutných parametrů protihlukových stěn ve
Všestarech jsou rozmístěny podél chráněné zástavby, u které se předpokládá výrazná
hluková zátěž vlivem provozu navrhované rychlostní komunikace R35. Dále byly ve
výpočtu zahrnuty body na hranici pozemků určených k rekreaci.
Z důvodů výpočetní náročnosti byla obec rozdělena na tři oblasti. První oblast
představuje severozápadní část, v této lokalitě se nachází nová zástavba, koupaliště a
tenisové kurty. Druhá oblast byla zvolena v okolí přemostění stávající komunikace
I/35 přes obec. Třetí posuzovanou lokalitu představuje jihovýchod obce.
Tab. 1. Hluk ve výpočtových bodech - oblast 1
výpočtový bod

výška

výška stěny

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14

3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

denní provoz (6 – 22 hod)
bez stěny
se stěnou
oblast 1
57,3
58,4
54,1
55,4
57,5
58,5
57,1
58,0
55,5
56,3
53,4
54,5
53,2
54,2
57,8
58,7
62,0
60,0
55,7
61,3
60,9

49,9
51,4
45,7
48,4
49,3
51,0
49,1
50,8
50,0
51,1
45,7
47,4
44,7
46,3
50,6
48,8
52
50,1
46,8
52,1
52,5

noční provoz (22 – 6 hod)
bez stěny
se stěnou
50,9
51,9
47,7
49,0
51,1
52,0
50,6
51,6
49,0
49,9
47,0
48,1
46,7
47,8

43,5
45,0
39,3
42,0
42,8
44,5
42,7
44,3
43,5
44,6
39,3
41,0
38,3
39,9

denní provoz (6 – 22 hod)
bez stěny
se stěnou

výpočtový bod

výška

výška stěny

15
16
17
18
19
19

3
3
3
3
3
5

4
4
4 (4,5)
4 (4,5)
4
4

60,7
60,7
65,1
65,9
53,0
53,8

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29

3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

59,3
63,2
61,9
65,0
61,3
63,0
55,6
58,4
53,3
54,5
51,9
55,9
57,6
55,8
57,0
58,7
61,6
60,9
62,4
55,8
59,5
59,1
61,3
51,8
56,0
55,3
56,6
50,5
51,8
53,7
53,9
56,2
56,2
47,5
47,8
58,1
57,4
58,2
56,5
55,4
58,1
62,2
60,8
55,7
53,2
53,8
53,4

52,5
53,0
55,9 (54,4)
56,2 (54,5)
49,2
49,9

noční provoz (22 – 6 hod)
bez stěny
se stěnou

46,6
47,4

42,8
43,5

52,9
56,8
55,6
58,7
54,9
56,5
49,2
52,0
46,9
48,2
45,4
49,5
51,2
49,8
50,9
52,7
55,8
52,9
54,7
49,7
53,5
52,1
54,3
45,2
49,3
48,9
50,1
44,1
45,5
47,7
47,8
50,0
50,0
41,2
41,5

46,1
46,9
46,6
47,7
46,9
48,1
43,7
45,1
41,6
43,0
42,0
43,2
44,1
42,0
42,8
44,2
45,3
45,9
47,7
43,5
44,9
44,9
46,4
41,8
43,7
42,7
43,7
38,0
39,2
40,7
41,1
44,7
44,9
38,8
39,1

oblast 2
52,5
53,3
53
54,1
53,3
54,5
50,1
51,6
48
49,4
48,4
49,6
50,6
48,4
49,3
50,6
51,7
52,3
54,1
50
51,3
51,4
52,9
48,3
50,1
49,1
50,1
44,4
45,6
47,1
47,5
51,1
51,3
45,3
45,6
51,9
50,5
49,9
51,5
51,9
51,4
53,3
50,7
49,8
51,2
51,3
51,7

oblast 3

2

výpočtový bod
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9
Vysvětlivky:

výška

výška stěny

3
5
3
5
3
5
5
7
3
5
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

denní provoz (6 – 22 hod)
bez stěny
se stěnou
50,8
51,1
50,1
50,3
50,0
50,3
49,2
50,0
50,9
51,1
51,3
48,8
48,2
50,2

57,1
57,1
55,3
55,3
56,3
56,3
52,8
53,7
55,7
55,7
54,8
54,5
55,6
58,0

noční provoz (22 – 6 hod)
bez stěny
se stěnou
50,7
50,7
48,9
48,9
50,0
50,0
46,4
47,3
49,3

44,4
44,7
43,7
43,9
43,6
43,9
42,8
43,6
44,5

Výpočtové body psané tučně a kurzívou představují body v chráněném vnějším prostoru budov zástavby (2 m
před fasádou), ostatní body představují chráněný prostor (rekreační zóny)
Tučně jsou vyznačeny hodnoty akustického tlaku v bodech, které překračují limity hluku 55/45 dB
Tučně s podtržením jsou vyznačeny hodnoty akustického tlaku v bodech, které překračují limity hluku 60/50 dB

Pro oblast 1 by bylo nutné pro vyšší ochranu před hlukem vybudovat protihlukovou
stěnu o výšce min. 4 m po celé délce komunikace. Pouze u bodu 17 je třeba pro
splnění limitu 55 dB vybudovat stěnu o výšce 4,5 m.
Pro oblast 2 by bylo pro splnění přísnějšího limitu třeba protihlukovou stěnu
dimenzovat také po celé délce komunikace, avšak v prostoru nadjezdu není
pravděpodobně možné ani tak zajistit splnění vyšších nároků na ochranu před nočním
hlukem a chráněná zástavba zde bude i se stěnou zasažena hladinami hluku splňujícími
limit 50 dB v noci (nejvyšší hodnota 46,9 dB). Možnost realizace ochrany pro splnění
přísnějších limitů je možné posoudit v dalších stupních realizace záměru, po přesném
vytyčení trasy. Výše uvedené protihlukové opatření však zajistí splnění přísnějšího
limitu 55 dB ve dne na celém posuzovaném území.
Také pro oblast 3 by dostatečným opatřením ke splnění limitů hluku daných
legislativou v chráněném prostoru budov byla protihluková opatření navržená v
Dokumentaci EIA. Pro splnění přísnějšího limitu 55 dB ve dne a 45 dB v noci ve
všech výpočtových bodech by bylo třeba vybudovat 4 m vysoké protihlukovou clonu v
délce cca 500 m podél silnice R35.
Z hlukové studie, která je součástí Dokumentace EIA vyplývá, že obytnou
zástavbu v obci Všestary je možné pomocí protihlukových opatření ochránit před
hlukem z plánované rychlostní komunikace R35 a zajistit tak splnění hygienických
limitů daných legislativou. Z uvedených údajů je zřejmé, že ve většině území je možné
pomocí protihlukových clon zajistit i splnění přísnějších limitů 55 dB ve dne a 45 dB v
noci, který platí pro hluk z dopravy po veřejných komunikacích.

3
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Územní plán - Všestary

Koncept ÚP VÚC okres Jičín – prostor Milovice

Fotodokumentace

Všestary – obytná zástavba v severní části

Milovice – nejbližší obytná zástavba

Milovice – let snímek (Koncepce ochrany přírody Královéhradeckého kraje)

