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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Název záměru

Přeložka silnice I/13 Děčín – D8

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudování silniční přeložky I/13 z Děčína na dálnici D8 (MÚK Knínice). Jedná
se o dvoupruhovou komunikaci v kategorii S 11,5/70 o délce cca 15 km. Zájmové území bylo
vymezeno předchozími studiemi, které prověřovali průchodnost trasy v širším zájmovém
okolí. V rámci přeložky silnice bude řešeno i napojení stávajících komunikací a umístění
protihlukových stěn.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:
obce:
katastrální území:

4.

Ústecký kraj
Děčín, Jílové, Libouchec
Podmokly, Chrochvice, Horní Odřichov, Bynov, Krásný Studenec,
Martiněves u Děčína, Jílové u Děčína, Modrá u Děčína, Libouchec

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 RNDr. Petrem Andělem, CSc., držitelem osvědčení odborné způsobilosti ke
zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č.osvědčení
7248/1155/OPV/93.
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: Hluková studie, Rozptylová studie, Hodnocení
zdravotních rizik, Krajinný ráz, Biologický průzkum, Hodnocení vlivu záměru na lokality
soustavy Natura 2000, Dendrologický průzkum.
Dokumentace je doplněna Mapovými přílohami.
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 a jeho zařazení podle přílohy č.1
Přeložka silnice I/13 Děčín – D8
Předkládaná zpráva je Dokumentací ve smyslu § 8 dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb.
v platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Přeložka silnice I/13
Děčín – D8“. Záměr spadá do posouzení podle tohoto zákona dle přílohy č.1, kategorie II
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 9.1 – Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic
všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy.

B.I.2. Kapacita záměru
Záměrem je vybudování silniční přeložky I/13 z Děčína na dálnici D8 (MÚK Knínice). Jedná
se o dvoupruhovou komunikaci v kategorii S 11,5/70 o délce cca 15 km. Zájmové území bylo
vymezeno předchozími studiemi, které prověřovali průchodnost trasy v širším zájmovém
okolí. V rámci přeložky silnice bude řešeno i napojení stávajících komunikací a umístění
protihlukových stěn.

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
obce:
katastrální území:

Ústecký kraj
Děčín, Jílové, Libouchec
Podmokly, Chrochvice, Horní Odřichov, Bynov, Krásný Studenec,
Martiněves u Děčína, Jílové u Děčína, Modrá u Děčína, Libouchec

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Silnice dálkového významu I/13 je součástí mezinárodního tahu E442 a představuje jeden ze
zásadních dopravních tahů kraje. Propojující silně urbanizované pánevní oblasti, jádrové
území kraje a přírodně hodnotná území CHKO Labských pískovců, s návaznostmi na
multimodální koridor sítě TEN (dálnice D8). Ve vztahu k Šluknovskému výběžku ,
v návaznosti na silnice I/9 Praha – Česká Lípa – Rumburk, v regionální úrovni II/263, je
hlavní součástí propojovací a přístupové trasy Ústí nad Labem – Děčín – Česká Kamenice –
Nový Bor – Rumburk.
Silnice je v pánevní oblasti jihozápadně od dálnice D8 po Klášterec nad Ohří postupně
realizována ve čtyřpruhovém uspořádání kategorie S 22,5, východně od dálnice D8 je
silnice I/13, s ohledem na kolizní průchodnost ve stávající stopě, navrhovaná k přestavbě
v převážné míře v nových trasách s rozsáhlými přeložkami v kategorii dvoupruhové silnice
S 11,5. V souvislosti s výstavbou dálnice D8 má zásadní realizační prioritu přeložka v úseku
Knínice - Děčín, jež po zprovoznění dálnice bude přenášet veškeré přepravní vztahy
Děčínska k dálkovému mezinárodnímu tahu E55 Praha – Drážďany – Berlín.
V současné době připravuje Krajský ´řad Ústeckého kraje Zásady územního rozvoje
Ústeckého kraje, do kterých bude převzata varianta vybraná na základě dokumentace EIA.
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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
Důvodem realizace záměru je zejména vyvedení dopravy mimo zástavbu katastrálního
území Martiněves u Děčína, Jílové u Děčína, Modrá u Děčína, Libouchec a městských částí
Děčína. Stávající silnice vede oboustrannou zástavbou těchto katastrálních území.
Záměr se týká významné dopravní komunikace I. třídy v České republice. Navrhovaný záměr
bude plnit funkci přeložky silnice I/13 od Děčína , České Lípy a Benešova nad Ploučnicí na
dálnici D8 a ve směru do SRN a opačně. Silnice napojí oblast Děčína a České Lípy na D8 a
má proto význam jak v místních vztazích, tak i pro zajištění regionálních a nadregionálních
vztahů.
Navrhované trasy prochází územím Ústeckého kraje na rozhraní Chráněných krajinných
oblastí České středohoří a Labské pískovce. Stávající terén v tomto území je velmi členitý
s řadou vrcholů s nadmořskou výškou od 129 do 540 m n.m.. Navržené trasy se snaží
vyhýbat zastavěným územím a nezasahovat přímo do jednotlivých složek ochrany přírody.
Severní hranici tvoří stávající silnice I/13 procházející zástavbou Děčína, Jílového u Děčína,
Modré a Libouchce. Sledovaný úsek začíná v Děčíně a končí za Libouchcem u obce Malé
Chvojno. Jižní hranici tvoří spojnice vrcholů kopců Klobouk, Výrovna a Strážiště. Západní
hranici tvoří silnice I/62 a Labe. Délka vymezeného území je cca 15 km. Členitost území,
stávající zástavba, geologické poměry, vymezení ekologicky cenných lokalit vymezují území
pro ověření navrhovaných tras přeložky silnice I/13.
Přehled zvažovaných variant a hlavní důvody pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Hledání optimálního řešení přeložky silnice I/13 v úseku Děčín D8 z technického i
ekologického hlediska probíhalo v následujících etapách:
1. etapa: ekologický rozbor území
Byl posouzen koridor v širším zájmovém území, vyznačena hlavní problémová místa a
provedena celková kategorizace území z hlediska jeho prostupnosti. Krajinářské hodnocení
zpracovala firma ATEM jako vstupní podklad pro další etapy.
2. etapa: technická studie
Na základě všech dostupných podkladů zpracovala firma Valbek spol. s.r.o. Liberec
technickou studii, ve které rozpracovala čtyři možné varianty řešení, které jsou v souladu
s územním plánem. Technická studie byla základním podkladem pro 3. etapu.
3. etapa: oznámení podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. zpracovala firma EVERNIA
spol. s.r.o. Liberec v roce 2004. Vychází z technické studie a posuzuje čtyři koridory řešení
V1, V2, V3, V4.
Na základě oznámení byla ze čtyř posuzovaných variant V1 – V4 vybrána varianta V4, která
se nejblíže přibližuje k trati ČD. Tato varianta je v dokumentaci EIA označena jako VA.
Varianta VA i ostatní navržené a prověřované varianty jsou po zajištění všech skutečností
z ekonomického a ekologického hlediska velmi těžko průchodné. Proto bylo hledáno další
řešení, kterým je vedení trasy po tělese stávající železniční trati Děčín – Jílové – Libouchec
– Novosedlice. Tato varianta je označena VB a je popisována jako traťová.
V km 2,350 – 3,190 je varianta VA řešena ve dvou podvariantách, kde VA1 představuje
povrchové vedení trasy s jedním krátkým tunelem a podjezdem pod místní komunikací a
VA2 tunelovou variantu s tunelem o délce 840 m. Varianta VB je navržena ve dvou
podvariantách v km 2,100 – 2,900, přičemž podvarianta VB1 je vedena v trase stávající
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železnice s podpovrchovým přesypaným úsekem v místě křížení s Oldřichovskou ulicí a
podvarianta VB2 prochází severněji blíž k zástavbě.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
B.I.6.1 Varianta VA
Návrh trasy a nivelety přeložky silnice I/13 je zpracován pro kategorii dvoupruhové silnice
S11,5/70 s tím, že v místech velkých a poměrně dlouhých podélných spádů budou jízdní
pruhy doplněné o přídatný pruh ve stoupání.
Navržená trasa navazuje v začátku úseku na okraji Děčína na přeložku silnice I/62 a je na ní
napojena mimoúrovňovou křižovatkou. Křížení trati ČD Děčín – Ústí n.L. – Praha těsně před
začátkem ústeckého záhlaví hlavního nádraží Děčín, vlečky do Kovošrotu a silnice I/62 je
rovněž mimoúrovňové. Je navržen podjezd pod silnicí I/62 a pod tratí ČD s niveletou na kótě
cca 131,30 m n.m.. Údolím potoka ke křížení s Železnickou ulicí niveleta stoupá 5,33%. Je
nutné v dalších stupních dořešit odvodnění podjezdu ve vztahu k potoku a ke stoleté vodě
Labe.
V části od napojení na levobřežní silnici do sedla mezi Popovickým vrchem a Kloboukem je
s ohledem na konfiguraci terénu, stávající zástavbu, vymezení ploch územním plánem města
a s ohledem na polohu sesuvných území navržena varianta vedení trasi údolím
Chrochvického potoka.
Směřování trasy do údolí potoka je obloukem o poloměru 280 m. Potok odděluje stávající
zástavbu městských částí Chrochvice a Železnice. V údolí potoka je trasa obklopena
zástavbou v koridoru délky cca 470 m. Volná šířka tohoto koridoru je cca 100 m. V místě
křížení Železnické ulice v km 0,850 je navržena úrovňová křižovatka se Železnickou ulicí.
V prostoru křižovatky bude potřeba provést demolici tří obytných objektů.
V horní části údolí Chrochvického potoka se trasa odklání od okrajové zástavby Václavova a
směrovými oblouky o poloměrech 350 m, 450 m a 1000 m je směrována do proluky mezi
zástavbou městské části Václavov a Krásný Studenec a dále pak do sedla mezi Popovickým
vrchem a Kloboukem.
Ze sedla trasa klesá po okraji lesního komplexu severního svahu Klobouku do souběhu
s tratí ČD Děčín – Novosedlice tak, aby minimalizovala zásah do lesního komplexu a zásah
do sesuvných území. Souběh s tratí je cca od km 5,0 do km 9,65 a to vlevo od trati ve směru
na Teplice. V km 6,20 je v lokalitě Martiněves navrženo napojení na stávající silnici I/13 a to
pod hrází nádrže na Jílovském potoce. Trasa je z větší části vedena mimo zástavbu
Jílového. V km 8,250 kříží příčné údolí s Hornojílovským potokem, jehož svahy jsou
zastavěny rozptýlenou zástavbou. Křížení údolí je mostem délky 110 m. V místě křížení
bude třeba provést demolici jednoho bytového objektu. V tomto místě je navržena ve
variantách křižovatka.
Od km 8,5 do km 9,8 je přeložka vedena po úpatí kopce Výrovna. Jedná se o úsek trasy,
který prochází ekologicky nejcitlivějším územím a zároveň geologicky nejsložitějším
(sesuvy). S ohledem na tyto dva faktory je možné toto území přejít pouze dlouhou mostní
estakádou délky 740 m. Varianta podchodu ekologicky cenných území tunelem je s ohledem
na geologické poměry nereálná.
Od km 9,65 je trasa až do km 15,070 (napojení na stávající silnici I/13) vedena vpravo od
trati v těsném souběhu s ní a je navržena tak, aby byla vedena mimo zástavbu Modré a
Libouchce.
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V km 10,95 je navržena křižovatka se silnicí třetí třídy do Čermné a v km 14,15 je
křižovatkou napojen západní okraj Libouchce .
KÚ trasy je navržen v km 15,070 tj. na stávající silnici I/13 v místě úrovňové křižovatky se
silnicí třetí třídy směrem na Malé Chvojno.
Celková délka trasy je 15,070 km.
Směrové vedení je ovlivněno stávající zástavbou, územními vazbami, tratěmi ČD,
konfigurací terénu, geologickými poměry a vymezením ekologicky cenných lokalit a území.
Z toho plyne min. poloměr směrového oblouku 280 m, který je dán korytem Labe, tratí ČD
Děčín – Praha, silnicí I/62 Děčín – Ústí n. L., údolím Chrochvického potoka a zástavbou
podél potoka. Maximální poloměr je 2000 m.
Podélný profil vychází z výškového uspořádání v začátku trasy tj. nivelety silnice I/62,
nivelety trati ČD Děčín – Ústí n. L. - Praha, nivelety vlečky do Kovošrotu, hladiny Labe a
konfigurace terénu. Podélný profil od km 0,000 do sedla mezi Popovickým vrchem a
Kloboukem překonává výškový rozdíl cca 165 m a k tomu je potřeba vyvinout potřebnou
délku trasy.
Ve stoupání do sedla Popovického vrchu je od křižovatky se Želenickou ulicí navržen
podélný spád 7,00 % na délku 1660 m u podvarianty VA1 a 6,77 % na délku 1200 m u
podvarianty VA2.
Podvarianty VA1 a VA2 mají shodné směrové řešení a liší se pouze výškovým řešením
průchodu sedlem Popovického vrchu a Klobouku. Podarianta VA1 prověřuje povrchové
vedení trasy tímto sedlem mezi km 2,40 až km 3,50. Trasa je u této podvarianty vedena
v zářezu délky cca 700 m a hloubky až 13 m a na zářez navazuje most délky 280 m přes
výběžek údolí Jeleního potoka nad Horním Oldřichovem.
Podvarianta VA2 prověřuje úpravu nivelety tak, aby byl omezen nebo téměř vyloučen zásah
do neporušené krajiny sedla. Toto je možné pouze návrhem tunelu délky 840 m s výškou
nadloží 5 - 32 m. Na tunel navazuje pak most délky 165 m přes výběžek údolí Jeleního
potoka nad Horním Oldřichovem.
Ze sedla niveleta klesá do údolí Jílovského potoka do souběhu s tratí ČD Děčín Novosedlice. Klesání je s ohledem na zásah do lesního porostu a geologickým poměrům
spodní částí severního svahu Klobouku, který je členitý s četnými rozbrázděnými erozními
údolími. Proto i niveleta je mírně zvlněná až ke křížení údolí do Horního Jílového. Niveleta je
upravena tak, aby se v akumulační oblasti sesuvných území nezařezávala a byla na
násypech popř. mostech, kopírovala v co největší míře stávající terén a příčná erozní údolí
křížila mosty. Maximální podélný spád v této části trasy je 3,42 %, hloubka výkopů do 12 m a
výška násypů do 14 m. Hluboké a ploché údolí cca v km 5,7 je kříženo velkým mostem délky
450 m a výšky do 30 m.
Od křižovatky Jílové cca do km 10,30 jsou trasa a niveleta vedeny ekologicky a geologicky
nejnáročnějším územím. Od km 8,35 do km 9,35 je niveleta vedena v zářezu hloubky do 7
m. Křížení ekologicky nejcennějších ploch, sesuvného území a trati ČD je navrženo mostní
estakádou délky 740 m, která je v podélném spádu 2,94 %. Od km 10,30 do KÚ je trasa
vedena vpravo trati ČD (ve směru na Teplice) v těsném souběhu a niveleta v maximální míře
kopíruje stávající terén. V této části je niveleta převážně vedena na násypech výšky od 2,0
do 7,0 m. Maximální podélný spád v této části je 2,50 %.
Navržený podélný profil je orientační a vzhledem ke složitým geologickým poměrům bude
v dalších stupních nutné trasu a niveletu upravit až po podrobném zaměření území a po
provedení podrobných průzkumů zaměřených hlavně na sesuvná území.
Celková délka trasy přeložky silnice I/13 mezi křižovatkou se silnicí I/62 v ZÚ a napojením na
stávající silnici v KÚ je 15,070 km.
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Křižovatky
Na přeložce silnice je navrženo 7 nových křižovatek.
V ZÚ v místě napojení na silnici I/62 a v místě křížení stávající trati ČD Děčín – Ústí n. L. –
Praha je navržena křižovatka se silnicí I/62. Přeložka I/13 podchází pod tratí ČD a pod
stávající silnicí I/62. Křižovatka těchto silnic je navržená jako mimoúrovňová ve tvaru
rozštěpu, je jednoduchá a přehledná i ve stísněném území, do kterého je umístěna.
V km 0,850 je navržena křižovatka Chrochvice tj. přeložky silnice I/13 se Želenickou ulicí v
Děčíně. S ohledem na stísněné směrové a rozhledové poměry, podélné spády je navržena
malá okružní křižovatka průměru 40 m s pěti rameny. Křižovatka bude náročná na výškové
řešení a v prostoru křižovatky a v navazující trase I/13 bude nutné provést demolici tří
obytných objektů.
V km 2,420 je navržena křižovatka Krásný Studenec. Jedná se o křižovatku I/13 s Hraniční
ulicí. Křížení přeložky I/13 a Hraniční ulice je mimoúrovňové s tím, že silnice I/13 podchází.
Propojení komunikací je jednoramennou větví křižovatky. Na silnici I/13 a v Hraniční ulici
jsou navrženy pruhy pro odbočení vlevo.
V km 6,335 je navržena křižovatka Martiněves. Křižovatka propojuje stávající silnici I/13
(Teplická ulice) na rozhraní Bynova a Martiněvsi s přeložkou silnice I/13. Propojení je
navrženo větví délky cca 900 m. Napojení na stávající silnici je pod hrází na Jílovském
potoce. Délka větve, její směrové a výškové vedení jsou dány rozdílem nivelet, podchodem
pod tratí ČD a křížením Jílovského potoka. Křížení propojovací větve a přeložky silnice I/13
je mimoúrovňové a napojení na přeložku je křižovatkou tvaru T s pruhem pro odbočení vlevo
na přeložce I/13.
Cca v km 8,100 je v místě křížení Javorské ulice mostem navržena křižovatka Jílové.
K napojení jsou využívány a upraveny stávající ulice. Napojení na přeložku I/13 je
křižovatkou tvaru T s pruhem pro odbočení vlevo na přeložce. V rámci křižovatky je nutné
stávající Javorovou ulici v Jílovém u Děčína upravit (šířka a vozovka) až do křižovatky se
stávající silnicí I/13 tj. v délce cca 500 m. V místě stávající křižovatky Teplické ul. A Javorové
ul. Je navržena okružní křižovatka. V rámci křižovatky bude nutné rovněž provést
rekonstrukci a rozšíření stávajícího podjezdu pod tratí ČD.
V situaci je rovněž čárkovaně vyznačeno možné variantní propojení přeložky I/13 se stávající
I/13 (Teplická ul.) v Jílovém novou spojovací komunikací křížící nadjezdem trať ČD, křížící
úrovňově Sukovu ulici a napojenou na Teplickou ulici mezi hřištěm a areálem bývalých
papíren.
V km 10,950 je navržena křižovatka Libouchec-východ. Jedná se o křižovatku se stávající
silnicí III. Třídy vedoucí z Libouchce do Čermné.Silnice III. třídy podchází pod přeložkou I/13
a je napojena na spojovací větev křižovatky (přeložka I/13-stávající silnice I/13). Délka
spojovací větve je cca 320 m. V rámci úpravy spojovací větve se provede i rekonstrukce
mostu přes Jílovský potok.
V km 14,165 je navržena křižovatka Libouchec-západ. Jedná se o křižovatku tvaru T, kterou
je na přeložku I/13 napojena stávající I/13 na západním okraji Libouchce. Na přeložce I/13 je
navržen pruh pro odbočení vlevo.
Mosty
Rozsah návrhu mostních objektů u jednotlivých variant je patný v přiložené situaci.
Rozhodujícím pro technickou a ekonomickou náročnost je rozsah návrhu velkých mostních
objektů.
Varianta VA1
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Celkem je navrženo 26 mostů. Z toho je 20 mostů na přeložce I/13 a 6 mostů přes přeložku
I/13 (trať ČD, silnice III. třídy, místní komunikace, cesty, ekologické mosty). Na trase se
nachází tři velké mosty rozpětí 280 m, 420 m a740 m.
Varianta VA2
Celkem je navrženo 20 mostů. Z toho je 18 mostů na přeložce I/13 a 2 mosty přes přeložku
I/13. Na trase se nachází čtyři velké mosty rozpětí 260 m, 165 m, 420 m a740 m.
Na větvích křižovatek budou navrženy další nové mosty nebo bude provedena rekonstrukce
stávajících mostů. Poloha jednotlivých mostů a jejich velikosti jsou patrné ze situace.
Tunely, galerie
Varianta VA2 prověřuje úpravu nivelety tak, aby byl omezen nebo téměř vyloučen zásah do
neporušené krajiny sedla. Toto je možné pouze návrhem tunelu délky 840 m s výškou
nadloží 5-32 m. Tunel je ve směrových obloucích 1000 m, 500 m a 1000 m a podélném
spádu 2,24 %. Poloha tunelu a jeho délka je patrný ze situace.
V údolí Chrochvického potoka je trasa obklopena zástavbou v koridoru délky cca 470 m.
Volná šířka tohoto koridoru je cca 100 m. V této části údolí je navržena u obou variant
ochrana zástavby přesypanou galerií délky 250 m resp. 235 m.
B.I.6.2 Varianta VB
Návrh trasy a nivelety přeložky silnice I/13 je zpracován pro kategorii dvoupruhové silnice
kategorie S11,5/70.
Navržená trasa navazuje v ZÚ na konec mostu přes Labe a v tomto prostoru mezi mostem a
tratí ČD Děčín – Praha je navržena okružní křižovatka o průměru 75 m, do které jsou
napojeny silnice I/13 ve směru na Teplice, silnice I/62 ve směru na Ústí n. L. a další městské
komunikace. Křížení kolejiště hlavního nádraží je navrženo novým viaduktem délky 75 m,
kterým se silnice I/13 napojuje na stávající komunikaci mezi Hypernovou a autobusovým
nádražím a tuto komunikaci využívá až do křižovatky s ul. Hankovou, kde je navržena další
okružní křižovatka průměru 60 m. Tento úsek přeložky v délce cca 400 m je poměrně
technicky složitý s ohledem na nový viadukt, který je nutné realizovat za provozu trati ČD a
zároveň výškové řešení je nutné doplnit o hydrotechnické výpočty a návrh protipovodňových
opatření.
Z této druhé okružní křižovatky je trasa směrována přes okraj parku směrem k rušené trati
na jejíž těleso se napojuje cca v km 0,520 tj. v místě křížení Ruské ulice. Ruská ulice je
zaslepena a trasa je vedena ve směrovém oblouku o poloměru 250 m tak, aby se napojila do
Sofijské ul. od jejího napojení na Ruskou ul. až k bývalému pivovaru. Podélný profil je
upraven tak, aby se niveleta zařízla pod patu svahu násypu tělesa dráhy, které se v této části
ponechá jako protihlukový val pro clonění obytné zástavby na opačné straně trati. Těleso
trati se doplní o protihlukovou clonu.
Část trasy mezi km 0,610 a km 0,810 je vedena v přesypaném mělkém tunelu tak, aby byla
cloněna obytná zástavba v části Pivovarské a části Sofijské ulice a tak, aby bylo zajištěno
propojení městských částí Podmokly a Letná.
V km 1,00 se po úpravě nivelety a šířkové úpravě koruny přibližuje těleso komunikace ke
stávající levostranné zástavbě Pivovarské ulice. Proto je v situaci navržena demolice dvou
nejbližších objektů. Skutečný rozsah by se upřesnil až po geodetickém zaměření území.
V místě křížení Poděbradské ulice se provede demolice stávajícího drážního mostu a je
navržen nový silniční most. Drážní těleso kolem bývalé pískovny je vedeno ve svahu
odřezem, částečně skalním v pískovcích. Trasa je ve směrovém oblouku o poloměru 360 m
s tím, že způsob rozšíření pláně se navrhne po zaměření území a provede se kombinací
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výškové úpravy nivelety, rozšířením násypů, zářezů a skalního odřezu s minimalizací zásahu
do lesního porostu. V km 1,580 je navržena úrovňová křižovatka propojující silnici I/13
s Teplickou ulicí v Děčíně.
V prostoru Horního Oldřichova prochází železniční trať okrajovou obytnou zástavbou podél
Oldřichovské ulice s tím, že trať kříží tuto ulici úrovňovým přejezdem. S ohledem na citlivost
tohoto území je vedení trasy silnice I/13 v tomto úseku navrženo ve dvou podvariantách.
Trasa podvarianty VB1 vedená v tělese trati v v této části Horního Oldřichova má navrženou
sníženou niveletu v trase trati tak, aby křížení Oldřichovské ulice a průchod kolem přilehlé
zástavby byl mělkým přesypaným úsekem. Je navržen tunel délky 130 m. V km 2,280 je
navržena křižovatka, která propojuje silnici I/13 s Teplickou ulicí u provozovny Kovočas
Děčín. Podvarianta VB2 je mezi km 2,1 až 2,85 vedena mimo těleso trati a mimo okrajovou
obytnou zástavbu Horního Oldřichova. V této podvariantě je trasa vedena územím se
smíšenou zástavbou drobných provozoven a obytných objektů. Tato podvarianta si vyžaduje
provést demolici dvou provozních objektů, dvou obytných objektů a dále přístavky skladů a
kůlen. Výhodou této podvarianty je podstatně jednoduší (technicky i dopravně) uspořádání
křižovatky u Kovočasu s napojením na Teplickou ulici.
Mezi Oldřichovskou ulicí a Bynovskou ulicí, kterou je na Teplickou ulici (v městské části
Bynov) napojena západní část Horního Oldřichova je trasa vedena po drážním tělese
v zalesněném svahu. V km 3,920 je mimoúrovňové křížení Býnovské ulice. V tomto křížení je
navržena křižovatka. Od této křižovatky až do Martiněvsi využívá trasa silnice těleso dráhy
s tím, že ve dvou případech je navržena úprava poloměrů směrových oblouků. Niveleta trati
se zachovává a provede se rozšíření zemního tělesa. V této části je trať vedena lesním
komplexem po úpatí severního svahu Klobouku.
Na okraji Děčína v místě přehrady na Jílovském potoce je křižovatkou v km 5,580 navržen
sjezd na silnici I/13 komunikací délky 230 m. Propojení je ve variantách s tím, že výsledná
varianta vyplyne z podrobného zaměření území.
Od km 5,5 do km 8,0 je přeložka I/13 vedena po tělese trati volným nezastavěným a
nezalesněným územím převážně po loukách. Křížení stávajících vodotečí a cest je malými
mostními objekty s tím, že stávající drážní mosty se zruší a postaví se nové silniční mosty.
Směrové oblouky jsou upraveny tak, aby minimálně poloměr byl 325 m. V km 7,9 je
navržena křižovatka, kterou je napojeno Jílové v prostoru u fotbalového hřiště na silnici I/13.
Délka spojovací větve je 441 m viz. situace.
V km 8,0 trať kříží údolí Hornojílovského potoka, ve kterém je vedena Javorská ulice.
Stávající drážní most se demoluje a postaví se nový v parametrech, které podstatně zlepší
rozhledové poměry pod mostem. Mezi km 8,0 až km 9,0 je trať a tedy i trasa silnice vedena
přes plochu rušeného nádraží Jílové a kolem okrajové zástavby Jílového, která se nachází
podél trati. Zástavba se zachová a na trase silnice se provedou protihluková opatření.
Mezi km 9,0 až km 10,0 je trať vedena po úpatí severního svahu Výrovny mimo zalesněnou
část. Tento úsek je z hlediska ekologického nejcennější a proto přeložka I/13 přísně sleduje
těleso trati a nezasahuje do okolních ekologicky cenných ploch.
Stávající trať prochází mezi km 6,5 až km 10,5 územím, které náleží do sesuvného území
Českého masivu a toto území je hodnoceno jako území nevhodné k realizaci liniových
staveb. Proto není vhodné do tohoto území zavádět nový dopravní koridor a výhodné pro
vedení přeložky silnice I/13 je využít stabilizované a sanované těleso trati ČD. Rozsah
sesuvných území je graficky vyznačen v situacích v měřítku 1:5000 a podrobně je popsán
v orientačním geotechnickém průzkumu doloženém ve variantě přeložky silnice I/13 vedené
údolím Chrochvického potoka.
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Od km 9,0 až do km 13,75 je přeložka silnice vedena v trase trati volným nezastavěným
územím s tím, že minimální poloměr směrového oblouku je upraven na 300 m. V km 10,825
trať mimoúrovňově kříží silnici III/26035. V místě křížení je navržena křižovatka, kterou je na
I/13 napojená část Libouchce a lokalita Modrá. V km 12,830 na ploše zrušeného nádraží
Libouchec je navržena úrovňová křižovatka napojená na ulici vedoucí na náměstí v obci.
V km 13,750 opouští přeložka silnice I/13 těleso trati a dvěma protisměrnými oblouky je
napojena na stávající silnici I/13 mezi Libouchcem a Knínicemi. V km 13,870 je navržena
křižovatka Libouchec západ.
Směrové vedení je ovlivněno směrovým vedení trati ČD, stávající zástavbou, územními
vazbami a konfigurací terénu. Z toho plyne min. poloměr směrového oblouku 250 m, který je
dán průchodem trasy v Děčíně mezi Hypernovou a napojením na trať ČD u bývalého
pivovaru. Maximální poloměr je 1500 m. Podélný profil vychází z výškového uspořádání
v začátku trasy tj. nivelety silnice I/13 na předpolí mostu přes Labe, nivelety trati ČD Děčín –
Ústí n. L. - Praha, nivelety stávajících komunikací mezi Hypernovou a Pivovarskou ulicí a
hlavně nivelety stávající trati ČD Děčín – Novousedlice v části mezi Děčínem a Libouchcem.
V ZÚ je niveleta napojení přeložky silnice I/13 na okružní křižovatku navržena na kótě
129,50 m n.m.a niveleta v podjezdu pod tratí ČD Děčín – Praha na kótě 129,00 m n. m.
Jedná se o orientační návrh nivelety, který je nutné upřesnit až po podrobném zaměření
území a po provedení hydrotechnických výpočtů. Niveleta mezi km 0,300 až km 1,200 je
dále ovlivněna niveletou stávajících vozovek a návrhem mělkého tunelu mezi km 0,610 a km
0,810. Mezi
km 1,200 až km 1,580 je využita niveleta trati ČD. Mezi km 1,200 až km
3,350 je s ohledem na varianty směrového vedení trasy v prostoru Horního Oldřichova
navrženy i dvě varianty výškového řešení. Od km 3,350 až do km 13,750 niveleta silnice
sleduje niveletu trati.
Maximální podélný spád je 3,88 % na délku 850 m u varianty VB2 trasy v prostoru Horního
Oldřichova. V úsecích, kde niveleta silnice sleduje niveletu trati, se podélné spády pohybují
v rozmezí od 1,1 % do 2,3 %. V ZÚ trasy se musí v dalších stupních dořešit odvodnění
podjezdu ve vztahu k výškám povodňových vln na Jílovském potoce a na Labi.
Křižovatky
Na přeložce silnice I/13 vedené po trati ČD Děčín – Novousedlice je navrženo 10 křižovatek.
V ZÚ v místě napojení na stávající silnici I/13 na předpolí mostu přes Labe u viaduktů pod
tratí ČD Děčín – Praha je navržena okružní křižovatka o průměru 75 m, do které je napojeno
šest větví. Jedná se o stávající silnici I/13 ve směru na most přes Labe, ulice J.Š. Baara,
přeložka silnice I/62 ve směru na Ústí n.L., přeložka silnice I/13 ve směru na Teplice,
Podmokelská ulice a vjezd na parkoviště Lidl.
V km 0,380 U Hypernovy v místě křížení s Hankovou ulicí je navržena rovněž okružní
křižovatka průměru 60 m, do které je napojeno šest větví. Přeložka silnice I/13 ve směru
k viaduktu, přeložka silnice I/13 ve směru na Teplice, 2x Hankova ulice, vjezd k Hypernově a
vjezd na plochu autobusového nádraží.
V km 1,580 je navržená styková křižovatka Teplická s propojením na Teplickou ulici. Na
přeložce silnice I/13 je navržen odbočovací pruh pro odbočení vlevo. Na spojovací
komunikaci a na Teplické ulici jsou v nové křižovatce navrženy rovněž odbočovací pruhy pro
levé odbočení.
V prostoru Horního Oldřichova jsou navrženy dvě varianty směrového vedení silnice I/13. U
varianty VB1 vedené po trati ČD je navržena v km 2,280 styková křižovatky Horní Oldřichov
– východ s odbočovacím pruhem pro levé odbočení na silnici I/13. Spojovací komunikace je
napojena na stávající Oldřichovskou ulici v prostoru před areálem Kovočasu. Ve variantě
VB2, kdy trasa přeložky silnice I/13 opouští těleso trati v této lokalitě, je v místě křížení
14
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Oldřichovské ulice navržena průsečná křižovatka Horní Oldřichov – východ s odbočovacími
pruhy na silnici I/13.
V km 3,920 v místě křížení Býnovské ulice je jednovětvová křižovatka Horní Oldřichov –
západ s mimoúrovňovým křížením silnice I/13 a Býnovské ulice. Na silnici I/13 i na Býnovské
ulici jsou navrženy odbočovací pruhy.
V km 5,545 je navržena styková křižovatka Martiněves. Křižovatka propojuje stávající silnici
I/13 (Teplická ulice) na rozhraní Bynova a Martiněvsi s přeložkou silnice I/13. Propojení je
navrženo větví délky cca 230 m. Napojení na stávající silnici je nad hrází na Jílovském
potoce. Délka větve, její směrové a výškové vedení jsou dány rozdílem nivelet a křížením
Jílovského potoka.
Na přeložce I/13 a na Teplické ulici jsou navrženy odbočovací pruhy pro levé odbočení.
V km 7,900 je navržena styková křižovatka Jílové. Křižovatka je propojena se stávající silnicí
I/13 spojovací komunikací délky 441 m v prostoru u fotbalového hřiště.
V km 10,825 v místě křížení silnice III/26035 je navržena jednovětvová křižovatka Modrá
s mimoúrovňovým křížením silnice I/13 a silnice III/26035. Na I/13 je navržen pruh pro
odbočení vlevo. V souvislosti s touto křižovatkou je navržena i rekonstrukce a přeložka
silnice třetí třídy s novým napojením na stávající silnici I/13 za ČOV viz. situace.
V km 12,830 je navržena styková křižovatka Libouchec, na kterou je napojena Nádražní ulice
vedoucí na náměstí v obci. Na I/13 je navržen pruh pro odbočení vlevo.
V km 13,870 je navržena styková křižovatka Libouchec-západ. Jedná se o křižovatku tvaru
T, kterou je na přeložku I/13 napojena stávající I/13 na západním okraji Libouchce. Na
přeložce I/13 je navržen pruh pro odbočení vlevo.
Mosty, tunely
Rozsah návrhu mostních objektů je patrný ze situace a je dán vedením trati ČD a rozsahem
stávajících železničních mostů. U drážních mostů bude nutné demolovat vrchní nosnou
konstrukci a u části mostů i stávající spodní stavbu (upřesní se v dalších stupních
dokumentace po vyhodnocení stavebního stavu a geometrie spodních staveb stávajících
mostů). Na trati se jedná vesměs o malé mosty rozpětí od 3 m do 20 m, které kříží stávající
komunikace (ulice ve městech a obcích, silnice III. tříd a polní cesty) a stávající vodoteče.
V místě stávajících mostů jsou navrženy nové silniční mosty a ty jsou doplněny o další malé
mosty v křižovatkách a na spojovacích komunikacích od křižovatek na stávající komunikace.
V Děčíně v prostoru dřívějšího pivovaru na rozhraní Podmokel a Letné a dále u varianty VB1
v lokalitě Horního Oldřichova jsou na ochranu stávající zástavby a zachování propojení
městských částí navrženy dva mělké přesypané tunely.
V ZÚ je v místě křížení trati ČD Děčín - Praha navržen nový podjezd (viadukt) délky 75 m.
Jedná se o rámovou konstrukci šířky 8,0 m a výšky 5 m. Nad viaduktem se nachází kolejiště
hlavního nádraží Děčín. Stavbu je nutné provést za provozu na hlavní trati Děčín – Praha
s tím, že výluky budou pouze na jednotlivých kolejích. Podrobné technické řešení je možné
navrhnout až po zaměření.
Km 0,610 – km 0,810, v tomto úseku je navržen mělký přesypaný dvoupruhový tunel délky
200 m (délka tunelu se upřesní po zaměření terénu a po vyhodnocení hlukových zátěží).
Světlá šířka v tunelu je 8,0 m a výška 5,5 m. Tunel je veden ve směrovém oblouku o
poloměru 400 m. Niveleta je upravena tak, aby výška přesypání byla cca 1,0 m, a nad
tunelem bylo možné vést městské komunikace. Podélný spád nivelety v tunelu je 1,5 %.
V lokalitě Horního Oldřichova je ve variantě VB1 na stávající trati mezi km 2,515 až km 2,645
navržen mělký přesypaný dvoupruhový tunel délky 130 m (délka tunelu se upřesní po
zaměření terénu). Světlá šířka v tunelu je 8,0 m a výška 5,5 m. Tunel je ve směrovém
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oblouku o poloměru 300 m. Niveleta je upravena tak, aby výška přesypání byla cca 0,6 - 1,0
m, a nad tunelem bylo možné vést stávající Oldřichovskou ulici. Podélný spád nivelety
v tunelu je 1,9 %.
Celkem jsou na trase varianty VB navrženy 33 mosty a 2 tunely.
B.I.6.3 Varianta V0
Stávající silnice I/13 přichází do Děčína od východní strany, od České Kamenice, Nového
Boru. Námi posuzovaný úsek začíná v Děčíně, za mostem přes Labe, po sjezdu směrem
k trati ČD (směr Ústí nad Labem – Praha) u nákupního centra Lidl. Od tohoto místa
pokračuje jako Podmokelská ulice, podchází železniční trať. Za tratí následují dvě
frekventované, jak z hlediska automobilové dopravy, tak i chodců, světelně řízené křižovatky.
Po vykřížení s Ruskou ulicí se přibližuje k místní trati ČD Děčín – Novosedlice. Z tohoto
místa pokračuje jako Pivovarská ulice, mezi tratí, zástavbou, školou a hřištěm, až k Ovčímu
můstku. Zde je úzká, pro těžká nákladní auta špatně průjezdná, dvojitá zatáčka. Za ní
pokračuje stávající silnice I/13 již jako Teplická ulice. Vede po levém břehu Jílovského
potoka, prochází oboustrannou zástavbou částí Děčína VIII Dolní Oldřichov a Děčína IX
Bynov. V Bynově prochází po jižní části sídliště se školskými zařízeními, hřišti a obchody.
Za Bynovem vede cca 50 m od severního okraje Jílovské přehrady a přibližně 6 km od
Děčína vjíždí do obce Jílové. Zde prochází kolem hřiště TJ. Dvakrát kříží poměrně úzkými a
v nepřehledných zatáčkách situovanými mosty Jílovský potok. Za čerpací stanicí pohonných
hmot vchází do k.ú. Modrá. Stále vede hustou oboustrannou zástavbou obytných domů, ve
kterých jsou v přízemí umístěny většinou obchody, a to až do Libouchce. Zde prochází opět
podél školy, pečovatelského domu, obecního úřadu, penzionu, kostela a náměstíčka až
k východnímu konci obce.
Stávající silnice I/13 vede od Děčína až do Libouchce hustě osídleným údolím Jílovského
potoka. Její délka je 14,8 km. Zástavba je umístěna v těsné blízkosti podél silnice
s jednostranným, případně oboustranným chodníkem. Podél stávající silnice jsou umístěny
autobusové zastávky. Přejití silnice je vzhledem k vysoké intenzitě dopravy poměrně obtížné
a možné samozřejmě pouze po vyznačených přechodech. Těch je však na celé délce úseku
nedostatek. Stávající silnice, stejně jako Jílovský potok, obce rozdělují v podélném směru.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení: po roce 2010
Ukončení: nelze v tomto stupni konkrétně určit

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Záměr je umístěn na území Ústeckého kraje. Na začátku trasy je obcí s rozšířenou
působností a pověřeným úřadem Děčín, v druhé části trasy je obcí s rozšířenou působností
Ústí nad Labem a obcí s pověřeným úřadem Libouchec.
Základní územně samosprávné celky:
- Děčín
- Jílové
- Libouchec
- Velké Chvojno
Vyšší územně samosprávný celek: Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 je uveden v následující tabulce.
Tabulka: Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Zákon
183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Stavební povolení
183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Souhlas se zásahem do VKP
114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny
Výjimka ze základních podmínek
114/1992 Sb. o ochraně přírody
ochrany zvláště chráněných druhů a krajiny
živočichů a rostlin
Povolení kácení zeleně rostoucí
114/1992 Sb. o ochraně přírody
mimo les
a krajiny
Souhlas s dotčením pozemků
určených k plnění funkcí lesa,
využití území do 50 m od okraje
lesa
Trvalé a dočasné odnětí PUPFL
Zásah do vodních toků

Povolení k nakládání
s povrchovými a podzemními
vodami
Zásah do železniční dráhy
Povolení zřízení křižovatky
Povolení připojení k dálnici, silnici

289/1995 Sb. o lesích

289/1995 Sb. o lesích
254/2001 Sb. o vodách

254/2001 Sb. o vodách

266/1994 o drahách
13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích

Místní úprava provozu na silnici I.
třídy
Místní úprava provozu na silnici
II.a III. třídy a na místní
komunikaci
Místní úprava provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci

Rozhodnutí o výši odvodů za
odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu

334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu

Vydává
Stavební úřad Libouchec, Jílové, Děčín

Stavební úřad Libouchec, Jílové, Děčín

Obecní úřad obce s rozšířenou
působností – Děčín, Ústí nad Labem
Orgán ochrany přírody – správa CHKO
České středohoří, Krajský úřad
Ústeckého kraje
Orgán ochrany přírody – magistrát
města Děčín, obecní úřad obce Jílové,
Libouchec
Stavební úřad nebo jiný orgán státní
správy jen se souhlasem příslušného
orgánu státní správy lesů
Orgán státní správy lesů
vodoprávní úřad - magistrát města
Děčín, obecní úřad obce Jílové,
Libouchec
vodoprávní úřad - magistrát města
Děčín, obecní úřad obce Jílové,
Libouchec
drážní správní úřad
Příslušný silniční správní úřad
Ministerstvo dopravy
Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností – Děčín, Ústí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje po
předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie,
obecní úřad obce s rozšířenou
působností – Děčín, Ústí nad Labem po
předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie.
vlastník se souhlasem příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a po předchozím písemném
stanovisku příslušného orgánu policie
orgán ochrany zemědělského půdního
fondu

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice.
Za formální nedostatek lze považovat, že není vysvětleno, proč byla do dokumentace
zařazena právě varianta V4 z oznámení (=VA z dokumentace) a proč nebyla zařazena
tunelová varianta.
U varianty 0 by bylo vhodné více zdůraznit, že se jedná pouze o srovnávací variantu, nikoli o
aktivní, kterou oznamovatel hodlá realizovat.
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Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru zemědělské, lesní půdy a ostatních ploch.
Orientační údaje pro posuzované varianty jsou uvedeny v následující tabulce:
Předběžné odhady záboru půdy
Varianta VA
Zábory

Varianta VB

VA1

VA2

VB1

VB2

Zábor celkem

44,2

42,2

22,4

23,05

ZPF

34,3

32,5

6,5

8,0

PUPFL

6,2

6,2

0,5

0,55

ZPF + PUPFL

40,5

38,7

7,0

8,55

Ostatní

3,7

3,5

15,4

14,5

Upřesnění množství záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy bude
zpracováno v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí z půdního fondu“, který bude součástí
dokumentace pro územní rozhodnutí.

B.II.2 Voda
Pro období výstavby se předpokládá, že bude k dispozici pitná voda ze stávajících
odběrných míst pitné vody v dotčeném katastrálním území, popř. bude potřeba pitné vody
zajištěna jejím dovozem (dovoz balené vody). Její množství bude záviset na počtu
pracovníků při uvažované spotřebě 2 l/den a osobu. V případě napojení na stávající
vodovodní řád budou podmínky odběru dohodnuty s Vodovody a kanalizacemi.
Při vlastním provozu komunikace se kromě nárazové možné údržby nepředpokládá odběr a
spotřeba vody.
V dalším stupni projektové dokumentace budě upřesněn odběr a spotřeba vody, který si
vyžádá výstavba přeložky I/13.
Ochranné pásmo vodovodního potrubí je dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění 1,5 m
od DN 500 a 2,5 m nad DN 500 od vnějšího okraje potrubí horizontálně na obě strany. Při
souběhu a křížení jednotlivých inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti předepsané
v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

B.II.3 Surovinové zdroje
Surovinové zdroje
V tomto stupni projektové dokumentace nebude kvantifikováno přesné množství potřebných
materiálů. Stejně tak nelze v tomto stupni určit zdroje matriálů, které závisí na konkrétním
dodavateli, době výstavby, dopravních trasách, postupu prací atd.
Největší objem budou představovat zeminy pro zemní těleso. Ty budou získávány
z vlastního prostoru staveniště nebo z lokálních zdrojů. Těžené zeminy budou ukládány na
dočasné deponie. Předpokládá se jejich využití při realizaci stavby. Přebytky budou
nabídnuty k využití přímo v zájmové lokalitě. Pro násypový materiál do zemního tělesa bude
využíván výkopek ze zářezových partií trasy.
Přehled předpokládaných surovinových zdrojů:
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−

Materiály potřebné pro konstrukci vozovek – beton, kamenivo těžené i drcené, živičné
směsi, obrubníky.

−

Materiály pro konstrukce mostů – základním materiálem je železobeton případně ocel,
další materiál závisí především na navržené konstrukci.

−

Materiály pro doplňková zařízení např. svodidla, zábradlí – ocel, železobeton.

−

Protihlukové zdi jsou uvažovány oboustranně pohltivé, zařazené minimálně do
následujících kategorií: dle ČSN EN 1793-1 do kategorie A2 zvukové pohltivosti a dle
ČSN EN 1793-2 do kategorie B2 zvukové neprůzvučnosti, předpokládané materiály –
železobeton, beton, ocel, dřevo, sklo, plast.

−

Při následném provozu je nutno počítat se spotřebou posypového materiálu zimní údržby
(NaCl) a se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro mechanizmy údržby.

Energetické zdroje
Elektrická energie, plyn, voda atd. pro stavbu bude dodávána na základě smlouvy mezi
dodavatelem média a zhotovitelem stavby.
V době stavby budou k odběru elektrické energie zřizovány na staveništích přípojky – např.
od vzdušného vedení nízkého napětí závěsnými kabely, napojené na stávající distribuční síť
velmi vysokého napětí (v místech odběru budou instalovány transformátory).
V období provozu nebudou v přímé souvislosti s oznamovaným záměrem elektrická energie
a plyn spotřebováván.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaná stavba přeložky silnice I/13 se stane součástí stávající infrastruktury. Za
současného stavu je veškerá doprava, a to místní i tranzitní, vedena po stávající silnici I/13,
která prochází středem obcí a katastrálních území Martiněves u Děčína, Jílové, Modrá,
Libouchec. Z celkové délky 15 km prochází stávající silnice v délce 11,8 km souvislou
oboustrannou zástavbou. Vybudováním přeložky silnice vznikne obchvat obcí a zároveň
přímé napojení na trasu dálnice D8 pro tranzitní dopravu. Navrhovaná přeložka má význam
jak v místních dopravních vztazích, tak i v regionálních a nadregionálních.
Záměr nepředpokládá realizaci žádných obslužných zařízení (parkoviště, odpočívadla).
Návrh trasy přeložky silnice I/13 vyvolává potřebu návrhu řady přeložek silnic, místních
komunikací a cest. Podrobný návrh přeložek včetně kategorizací a podélných profilů bude
proveden v dalším stupni projektové dokumentace, tj. v dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Stavební úpravy v rámci rekonstrukce nebudou negativně ovlivňovat vazbu na stávající
dopravní infrastrukturu. Během prací zůstane zachován provoz na stávajících komunikacích
s případnou regulací v úsecích, kde budou probíhat stavební práce. Dopravně inženýrská
opatření budou upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace.
Během výstavby bude probíhat přeprava ornice a výkopového materiálu. Ornice bude
dopravována na dočasnou deponii a později na místo definitivního určení (rozprostření na
svahy násypů a zářezů přeložky). Je důležité, aby doprava materiálů probíhala po stávajících
komunikacích a přitom příliš nezatěžovala dotčené obce. Je třeba minimalizovat využívání
polních cest a vyloučit pojezdy nákladních automobilů ve volné krajině. Dopravu materiálů na
staveniště bude nutné vyřešit v plánu organizace výstavby jednotlivých etap přeložky,
v dalším stupni projektové přípravy.
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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.

Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Vzhledem k tomu, že posuzujeme silniční novostavbu, budou na výstupu do ovzduší emise
od automobilové dopravy, jako liniové zdroje znečišťování ovzduší. Ta produkuje vzhledem
k charakteru spalovaných pohonných hmot široké, ale specifické spektrum emisí.
Ke znečišťování ovzduší v době výstavby bude docházet emisemi ze spalování pohonných
hmot v motorech stavebních mechanismů a nákladních automobilů. Zdrojem znečištění bude
i polétavý prach, který bude v průběhu výstavby uvolňován při manipulaci se zeminou a při
pojezdech vozidel po nezpevněném terénu. Větší prachové částice se za obvyklých
meteorologických podmínek budou vyskytovat pouze v nejbližším okolí staveniště.
V období běžného provozu bude liniovým zdrojem znečištění ovzduší celá trasa přeložky
silnice I/13. Hodnoceny jsou plynné znečišťující látky, které jsou charakteristické pro
automobilovou dopravu: oxid dusičitý NO2, oxid uhelnatý, tuhé látky (suspendované částice
PM10) a z uhlovodíků benzen a benzo(a)pyren. Vzhledem k tomu, že trasa přeložky prochází
CHKO České středohoří, jsou hodnoceny i oxidy dusíku NOx. Úroveň znečištění je
charakterizována hodnotami průměrných ročních a maximálních krátkodobých (hodinových,
denních) koncentrací uvedených škodlivin. Hodnocení je provedeno pro rok 2010 a pro rok
2030. Výsledné hodnoty imisí jsou porovnány s limitními hodnotami. Současně je proveden
odhad imisní zátěže dotčených lokalit v tzv. nulové variantě, to je při stávajícím vedení silnice
I/13 v posuzovaném úseku. Hodnocení nulové varianty je provedeno výpočtem imisních
koncentrací ze stávající trasy silnice.
Pro výpočty emisí z automobilové dopravy pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2010 a
v roce 2030 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA
v.02, Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku – podíl vozidel bez
katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4. Údaje o skladbě vozového parku
byly zpracovány na základě dopravních průzkumů v rámci projektu Ředitelství silnic a dálnic
ČR a na základě zahraničních prognóz vývoje.
Celkově lze předpokládat postupný pokles emisních faktorů a tím i emisí NOx, CO, prachu a
organických látek s výjimkou benzo(a)pyrenu z automobilového provozu v důsledku toho, že
v provozu postupně převládnou auta vybavená účinnými katalyzátory. V souvislosti
s předpokládaným technickým pokrokem ve vývoji motorů emisní faktory v žádném případě
nebudou vzrůstat.
Intenzita dopravy
Odhad intenzity dopravy po přeložce silnice I/13 byl převzat ze sčítání dopravy, provedené
ŘSD ČR v roce 2005 a je uveden v následující tabulce. Hodnocení bylo provedeno pro roky
2010 (pravděpodobný termín realizace) a rok 2030 (výhledový termín 20 let po zprovoznění).
Dopravní zatížení silnice I/13 v úseku Děčín – silnice III/528 (voz/hod)
sčítání 2000 – úsek 4-0408, 4-0409

voz/h

20

OA

TNA

celkem

4009

954

4863
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koeficient 2010/2005
odhad rok 2010

voz/h

koeficient 2030/2005
odhad rok 2030

voz/h

1,19

1,06

-

4771

1011

5782

1,56

1,21

-

6254

1154

7408

Po trase přeložky se uvažuje s nejvyšší povolenou rychlostí 90 km/h. V úsecích vedených
intravilánem města Děčín se uvažovala rychlost 50 km/h.
Pro porovnání očekávaných emisí v letech 2010 a 2030 jsou v následující tabulce uvedeny
charakteristiky emisí pro jednu konkrétní dopravní situaci.
Celkový objem emisí
Tabulka: Emisní vydatnost komunikace při daném složení dopravy a intenzitě dopravy v roce
2010 a 2030 (pro rychlost 90 km/h a podélný sklon vozovky 2 %)
NOx

CO

PM10

benzen

benzo(a)pyren

jednotka

g/m/s

g/m/s

g/m/s

g/m/s

μg/m/s

rok 2010

0,00058257

0,00027145

0,00001672

0,00000274

0,00012294

rok 2030

0,00012380

0,00004771

0,00000268

0,00000070

0,00013039

0,213

0,176

0,160

0,255

1,060

poměr
2030:2010

Je zřejmé, že s výjimkou případu benzo(a)pyrenu lze v budoucnu očekávat na silnici I/13
v posuzovaném úseku i při rostoucí intenzitě dopravy výrazný pokles objemu emisí.
Skutečné snížení by mělo být ještě větší, protože lze očekávat že emisní charakteristiky
nových vozidel se budou dále zlepšovat a v roce 2030 budou lepší než emisní charakteristiky
v roce 2010, které byly pro hodnocení roku 2030 použity. To se bude týkat i benzo(a)pyrenu,
takže lze očekávat že i v případě této znečišťující látky nebudou hodnoty emisního toku vyšší
než v roce 2010.
Tabulka: Celkový objem emisí pro obě posuzované varianty
NOx

CO

PM10

benzen

benzo(a)pyren

t/rok

t/rok

t/rok

t/rok

g/rok

rok 2010

264,56

123,27

7,59

1,24

55,83

rok 2030

56,22

21,67

1,22

0,32

59,21

rok 2010

260,88

121,56

7,49

1,23

55,05

rok 2030

55,44

21,37

1,20

0,31

58,39

Varianta A

varianta B

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována přehledně, využívá nejnovějších poznatků o emisích z motorových
vozidel. V tabulce Dopravní zatížení silnice I/13 je chybně uveden rok sčítání – 2000 místo
2005 a chybný součet osobních a nákladních vozidel v prvním řádku, voz/hod - má být
voz/24hod. Ale vzhledem k tomu, že emise se musí počítat samostatně pro jednotlivé typy
vozidel (různé emisní faktory), se nejedná o významnou chybu.

21

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Přeložka silnice I/13 Děčín – D8

B.III.2 Odpadní vody
B.III.2.1 Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat pouze ve fázi výstavby přeložky silnice I/13 a to
v sociálním zařízení staveniště. Produkce splaškových vod vyplývá z celkového
uvažovaného počtu pracovníků a je vybilancována v následující tabulce. Jejich
zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Množství
vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit, pro vyhodnocení
vlivů na životní prostředí to však není nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách během výstavby vznikat nebudou.
Splaškové vody ve fázi výstavby
Počet pracovníků
Spotřeba/osobu/směna
Spotřeba celkem/směna

X
125
X * 125

/l/
/m3/

B.III.2.2 Množství dešťových vod
V průběhu provozu přeložky silnice I/13 budou vznikat pouze dešťové odpadní vody. Zde je
uvedena rámcová bilance srážkových vod.
Odtok dešťové vody
Varianta
VA1
VA2
VB1
VB2

zpevněná plocha
celkový roční odtok dešťové
vozovky, ze které dochází
vody
k odtoku (m2)
(m3/rok)
169 970
99 891
160 943
94 586
160 276
94 194
161 000
94 620

Pozn. Pro výpočet byl použit průměrný roční úhrn srážek v Děčíně: 653 mm/m2 a součinitel
odtoku 0,9.
Celkový roční odtok dešťových odpadních vod ze zpevněných ploch posuzovaného úseku
přeložky silnice I/13 je v obou variantách VB a ve VA2 přibližně shodný a to 94 tis. m3/rok.
Ve VA1 je o cca 5 m3/rok vyšší.
Podrobné řešení odvádění vod z tělesa silnice s opatřením bude řešeno v dalším stupni
projektové dokumentace ve Vodohospodářském projektu.
B.III.2.3 Vliv chemického posypu
Vzhledem k tomu, že se jedná o silnici I. třídy s očekávaným provozem kamionů, která se
nachází v podhorském terénu, bude nutné z hlediska bezpečnosti provozu používat
posypovou sůl v rámci zimní údržby.
Pro základní zhodnocení vlivu na solení na chemismus recipientu byl proveden následující
orientační výpočet:
− recipient – Jílovský potok, průměrný roční průtok 0,7 m3.s-1
− průměrná spotřeba posypové soli za jednu zimní sezónu – cca 180 t
− nárůst koncentrace chloridů v Jílovském potoce – cca 15 mg/l
− současná koncentrace chloridů v Jílovském potoce – cca 20 mg/l
− limit imisní koncentrace chloridů v povrchových vodách (Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.) –
250 mg/l
Přestože výpočet je pouze orientační s řadou variabilních proměnných ukazuje, že je zde
dostatečná rezerva v ředící kapacitě Jílovského potoka. Podrobné zhodnocení bude možné
po výběru konečné varianty a zpracování technického řešení odvodnění komunikace
v dalším stupni projektové dokumentace.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná kvalitně, přehledně,v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.3 Odpady
V kapitole je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a ve fázi jeho
provozu, včetně popisu způsobu nakládání s odpady.

B.III.4 Ostatní výstupy
B.III.4.1 Radioaktivní, elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným
záměrem neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.
B.III.4.2 Hluk
Samotná silniční doprava je značným zdrojem hluku. Hluk z dopravy vzniká nejdříve při
časově omezené výstavbě silnice a následně po jejím zprovoznění jako důsledek běžného
provozu aut. Silnice působí jako liniový zdroj hluku.
Hluk z výstavby
V průběhu výstavby přeložky silnice I/13 bude okolí zatíženo hlukovými emisemi stavebních
strojů a vozidel obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby budou zejména
zemní práce (budování násypů a zářezů, zakládání konstrukcí mostních objektů, stavební a
zemní práce v oblasti nových křižovatek apod.). V současné době není znám dodavatel
stavby, použití stavebních mechanismů při výstavbě, ani přístupové cesty, nelze tedy
stanovit hluk ze staveniště stanovit. Podrobnější hlukovou studii na výpočet hluku z výstavby
a případný návrh opatření ke snížení hlukové zátěže z výstavby je možné zpracovat až na
základě výše uvedených údajů. Hluková studie na hluk z výstavby bude zpracována po
stanovení jednotlivých výstavbových etap a vypracování podrobného plánu organizace
stavby dle vybraných zhotovitelů stavby.
Podrobně je hodnocení hluku uvedeno v hlukové studii, která je přílohou dokumentace.
B.III.4.3 Vibrace
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je zdrojem vibrací. Takto generované
vibrace nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví. Mají vliv zejména na
konstrukci zasažených staveb. Negativní vliv na domy se týká vzdálenosti několika metrů od
krajnice komunikace. Kromě počtu průjezdu těžkých nákladních vozidel je pro účinky vibrací
rozhodující i typ geologického podloží a především konstrukce a statika dotčené budovy.
Zejména staré budovy nebo sakrální stavby bez železobetonového věnce jsou působením
vibrací výrazně poškozovány. S vlivem vibrací je třeba počítat v přípravné fázi projektu na
období výstavby.
V případě přeložky silnice I/13 lze prakticky vyloučit vliv vibrací od provozu na navržených
variantách na okolní zástavbu. V tomto směru je přeložka pro dotčené obce jistě přínosem,
protože právě stávající komunikace prochází v těsné blízkosti mnoha obytných objektů.
B.III.4.4 Rizika havárií
Rizika havárií spojená se zamýšlenou stavbou mohou být následující:
V době výstavby:
Jde zejména o riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného
nezpevněného tělesa komunikace v rámci výstavby. Toto riziko bude eliminováno souborem
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preventivních opatření, které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
V době výstavby bude v prostoru stavby zakázána jakákoliv manipulace s rizikovými látkami
(ropné látky apod.).
V době provozu:
V období provozu jsou preventivním opatřením pro zabránění dopravní nehody zejména
udržování povrchu vozovky v dobrém stavu, zejména v zimním období, a dále pak udržování
dobrého stavu dopravního značení, popř.osazení komunikace svodidly. Vzhledem k povaze
posuzovaného úseku se nepředpokládá zvýšené riziko havárií v období provozu.
Popisované technické a stavební úpravy by měly směřovat k minimalizaci tohoto rizika.
V případě havárie je třeba událost co nejdříve nahlásit příslušným orgánům (hasičskému
sboru a policii ČR) tak, aby včasným zásahem byl rozsah havárie omezen a byly eliminovány
dopady na životní prostředí (kontaminace horninového prostředí popř. povrchových vod).
Riziko havárie nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie. Toto
riziko je eliminováno existujícími mezinárodními pravidly pro označení a vybavení vozidel pro
přepravu nebezpečných látek a systémem následného zásahu v případě vzniku podobných
událostí v rámci integrovaného zásahového systému (Policie ČR – Hasiči ČR).

B.III.5 Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Vliv přeložky silnice I/13 na krajinný ráz je dán technickými parametry stavby a krajinářskými
charakteristikami dotčeného území.
Ve varianta VA je silniční novostavba navržena převážně ve volné krajině jižně od dotčených
obcí tvořené zemědělskou i lesní krajinnou. Po vystoupání nad Děčínem co možná nejvíce
přimyká k železniční trati, s ohledem na sesuvná území. V druhé polovině své délky jde
souběžně s tratí tedy neotvírá zcela nový koridor.
Varianta VB jde v celé délce přímo v trase železniční trati takže kopíruje stávající koridor což
minimalizuje zásah do krajiny.
To se odráží i v rozsahu terénních úprav a zemních prací což uvádí následující tabulka:
Tabulka: Rozsah zemních prací u jednotlivých variant
Varianta VA

Varianta VB

3

743 300

228 100

3

793 200

294 800

Výkopy (m )
Násypy (m )

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.

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.
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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 obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Hodnocení vlivu na obyvatelstvo je komplexní problematika, která bude dále popsána
z hlediska 4 následujících bodů:
−

Vlivy na zdraví obyvatel – z hlediska hlukové a imisní zátěže na obyvatelstvo, převádí
předpokládané výsledky hlukové a rozptylové studie do hodnocení konkrétních
zdravotních dopadů. Hodnocení zdravotních rizik je uvedeno v kap. D.I.1.1 a dále v
samostatné příloze dokumentace.

−

Riziko dopravních nehod, které patří k nejzávažnějším rizikům z hlediska závažných
důsledků ve formě lehkých a těžkých úrazů a úmrtí. Je hodnoceno z hlediska rizika pro
chodce a rizika pro řidiče.

−

Faktor pohody, který je hodnocen z hlediska přímého vjemu, dopravy, dělícího efektu
komunikace a rekreační využitelnosti území.

−

Sociálně ekonomické vlivy, které zahrnují rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní
napojení území.

D.I.1.1 Vlivy na zdraví obyvatel
Hodnocení vlivů na zdraví obyvatel vychází z hodnocení hluku a imisí. Závěry z hlediska
hluku a imisí jsou podrobně uvedeny v Hlukové studii a Rozptylové studii, které jsou přílohou
dokumentace EIA.
A) Hluk
U obou variant budou při realizaci navržených protihlukových opatření splněny hygienické
limity. Hluková a zátěž obyvatelstva je ve smyslu osnovy dále podrobně rozebírána
v kapitole D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci. Samostatně je zpracována Hluková studie, která je
přílohou dokumentace.
B) Imise
Hygienické limity z hlediska imisí budou dodrženy u obou navrhovaných variant. Výpočet byl
proveden na straně bezpečnosti, který je založen na představě kontinuální 24 hodinové
expozice osob nejvyšším koncentracím (vypočteným v rozptylové studii pro rok 2010), které
se mohou ještě vyskytnout za nejhorších rozptylových podmínek.
Imisní zátěž obyvatelstva je ve smyslu osnovy dále podrobně rozebírána v kapitole D.I.2
Vlivy na ovzduší a klima. Samostatně je zpracována Rozptylová studie, která je přílohou
dokumentace.
C) Hodnocení zdravotních rizik
Hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku
Za současného stavu je veškerá doprava, a to místní i tranzitní, vedena po stávající silnici
I/13, která prochází středem obcí a katastrálních území Martiněves u Děčína, Jílové, Modrá
a Libouchec. Z celkové délky 15 km prochází stávající silnice v délce 11,8 km souvislou
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oboustrannou zástavbou. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o průtah intravilánem
povede realizace jakékoliv varianty přeložky k výraznému zlepšení současného akustického
stavu ve shora uvedených intravilánech.
Realizací záměru přeložky dojde v jednotlivých lokalitách k různým efektům, tj. změně
stávající akustické situace. Navýšení hlučnosti u některých objektů je kompenzováno
snížením expozice jiných objektů v té samé lokalitě. Stejné je to i u expozic různých lokalit –
navýšení hlučnosti v jedné je kompenzováno snížením hlučnosti v jiné. Nelze proto
z hlediska zdravotních rizik jednoznačně určit, která z posuzovaných variant je lepší.
Z hlediska expozice hluku jsou obě varianty rovnocenné.
Realizace záměru v žádné z posuzovaných variant nepředstavuje z hlediska hodnocení
zdravotních rizik expozice hluku pro obyvatelstvo dotčených obcí zvýšené riziko.
Podrobné hodnocení je uvedeno v samostatné příloze Hodnocení zdravotních rizik expozice
hluku.
Hodnocení zdravotních rizik z hlediska imisí
Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z automobilové dopravy. Byla hodnocena rizika imisí PM10, oxidu dusičitého,
oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu pro stav v roce 2010.
Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční
scénář. Konzervativní expoziční scénář je založen na představě kontinuální 24 hodinové
expozice osob nejvyšším koncentracím (vypočteným v rozptylové studii pro rok 2010), které
se mohou ještě vyskytnout za nejhorších rozptylových podmínek Pro odhad imisního pozadí
byla použita data ČHMÚ pro lokality Děčín a Sněžník a údaje imisních map ČHMÚ z roku
2005. v roce 2010 lze očekávat nižší úroveň imisního pozadí.
Byl zjištěn nízký až zanedbatelný vliv součtů nových příspěvků obou variant záměru a
imisního pozadí na zdravotní obtíže související s akutní expozicí PM10 a mírně zvýšené
zdravotní riziko součtů maximálních nových příspěvků obou variant záměru a imisního
pozadí na zdravotní obtíže související s chronickou expozicí PM10. Hlavní příčinou mírně
zvýšeného rizika je jednoznačně imisní pozadí. Podíl vlastního příspěvku záměru je
zanedbatelný.
Byl zjištěn nízký až zanedbatelný vliv nových příspěvků obou variant záměru na zdravotní
obtíže související s akutní a chronickou expozicí NO2, a to i v součtu se stávajícím imisním
pozadím.
Bylo zjištěno, že nové roční imisní příspěvky oxidu uhelnatého záměru (v obou variantách)
budou mít nízký až zanedbatelný vliv na výskyt souvisejících zdravotních poškození a to i
v součtu se stávajícím imisním pozadím.
Bylo zjištěno, že nové roční imisní příspěvky benzenu ze záměru (v obou variantách) budou
mít i v součtu se stávajícím imisním pozadím nízký až zanedbatelný vliv na výskyt
souvisejících zdravotních poškození. Mírně zvýšené zdravotního riziko nalezené u obou
variant v oblastech Děčín-Chrochvice, Krásný Studenec, Horní Oldřichov a Děčín-Pivovarská
jednoznačně souvisí s imisním pozadím. Podíl vlastního příspěvku záměru je zanedbatelný.
Bylo zjištěno, že nové roční imisní příspěvky benzo(a)pyrenu ze záměru (v obou variantách)
nepředstavují zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo. Mírně zvýšené
zdravotní riziko se u obou variant objevuje až při součtu příspěvků s odhadem imisního
pozadí. Toto riziko souvisí jednoznačně s imisním pozadím. Podíl vlastního příspěvku
záměru je zanedbatelný.
Odklonem hlavní části stávající komunikace od velkého množství obytných objektů v obcích
podél stávající trasy silnice I/13 v obcích Libouchec, Modrá, Jílové a Martiněves lze očekávat
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pokles zdravotního rizika, prezentovaného stávajícím imisním pozadím PM10, NO2, oxidu
uhelnatého, benzenu, benzo(a)pyrenu.
Podrobně je hodnocení uvedeno v samostatné příloze Zhodnocení vlivu vybraných škodlivin,
produkovaných posuzovaným záměrem, na zdraví obyvatelstva.
D.I.1.2 Riziko dopravních nehod
Riziko dopravních nehod lze rozdělit na dvě skupiny z hlediska uživatelů komunikace. Jedná
se o vliv záměru na chodce a vliv na řidiče.
Vliv na chodce
Navrhovaná trasa silničního obchvatu I/13 má na chodce a obyvatele přilehlých objektů,
oproti současnému stavu na stávající silnici, tyto vlivy:
−

snížení hluku a imisí

−

dojde ke snížení nehodovosti a počtu zraněných. Stávající silnice v současné době
prochází středem obcí, v těsné blízkosti oboustranné zástavby, v nedaleké blízkosti
školy. Obce rozděluje a v každé obci je velice těžké silnici bezpečně přejít.

Varianta V0 prochází Děčíně katastrálním územími Děčín IV – Podmokly, Děčín VIII – Dolní
Oldřichov, Děčín IX – Bynov. Dále navazuje území obcí Jílové a Libouchce. V celé délce,
cca 14,8 km, prochází stávající silnice územím, pro které je typické:
−

oboustranná zástavba, která je umístěna většinou v těsné blízkosti silnice. Podél silnice
je v obcích jednostranný, případně oboustranný chodník, ke kterému přímo přiléhají
obytné objekty.

−

vzhledem k vysokým intenzitám dopravy je překonání stávající silnice obtížné a
samozřejmě možné pouze po vyznačených přechodech pro chodce. Vzhledem k tomu,
že se jedná o silnici I. třídy, je v obcích přechodů nedostatek. Obyvatelé musejí urazit
poměrně dlouhý úsek k přechodu, a opět se po druhé straně silnice vracet. Přechody
např. chybí v blízkosti některých autobusových zastávek.

−

podél stávající silnice v obcích jsou umístěny ve spodním patře obytných objektů
obchody což je dalším důvodem zvýšeného pohybu osob.

−

u stávající silnice se rovněž v těsné blízkosti, nebo nedaleko nacházejí školní zařízení,
hřiště, obecní úřady.

−

na stávající silnici se nacházejí autobusové zastávky příměstské dopravy z Děčína.

V následující tabulce je uveden přehled dotčených obytných domů a dalších skutečností,
které se nacházejí na stávající silnici I/13 v úseku Děčín – Libouchec a ze kterých vyplývá
rizikovost:
Stávající silnice I/13 – nulová varianta: přibližný počet objektů, ze kterých vyplývá rizikovost
Obec, ulice

Děčín

Jílové

Libouchec

Podmokelská,
Pivovarská,
Teplická

Teplická

Teplická

130

80

75

autobusové zastávky na stávající silnici
I/13

8

8

5

přibližný počet přechodů pro chodce

9

6

6

přibližný počet dotčených obytných objektů
umístěných bezprostředně u stávající sil.
I/13
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škola a hřiště
v Pivovarské ulici

speciální škola
obecní úřad
pečovatelský
dům

Varianty přeložky VA a VB se v maximální možné míře vyhýbají obytné zástavbě. Vzhledem
k tomu, že se bude jednat o moderní silnici I. třídy se svodidly, u které se nepředpokládá
volné přecházení chodců lze očekávat snížení dopravních nehod způsobených kontaktem
chodců s dopravou.
Z hlediska bezpečnosti provozu jsou varianty VA a VB výrazně lepší než varianta V0.
Vliv na řidiče
Navrhovaná trasa silničního obchvatu I/13 má na řidiče, oproti současnému stavu na
stávající silnici, tyto vlivy:
−

zlepší se časová průjezdnost vozidel od Děčína směrem na Libouchec s návazností na
dálnici D8 a výrazně se zlepší plynulost a bezpečnost provozu. Navržená přeložka silnice
je v kategorii S 11,5/70, dvoupruhová, a nahrazuje stávající nevyhovující stav směrového
i šířkového uspořádání. Návrh normových technických parametrů (povrch vozovky,
směrové a výškové parametry),

−

snížení nehodovosti, dané zejména větší plynulostí provozu a snížením kontaktu
s chodci,

−

dojde ke zlepšení psychické pohody řidičů a snížení stresové zátěže při průjezdu obcemi.

Riziko dopravních nehod, včetně závažných důsledků ve formě lehkých a těžkých úrazů a
úmrtí, patří k nejzávažnějším rizikům, které člověk dnešní doby při své činnosti postupuje.
Velmi znepokojivá je především tendence posledních let, kdy počet dopravních nehod a
počet úrazů a úmrtí výrazně narůstá.
Příčiny dopravních nehod můžeme schematicky rozdělit do tří základních skupin: lidský
faktor, stav komunikace, technický stav vozidla.
a) lidský faktor
Je základní příčinou většiny dopravních nehod, což se týká jak řidičů, tak ostatních účastníků
silničního provozu, zejména cyklistů a chodců. Hlavní příčiny jsou:
−

nedodržování dopravních předpisů, např. rychlosti při průjezdu obcí

−

únava - projevuje se na všech typech komunikací, neudržuje pozornost řidiče v optimál.
stavu

−

stres - je velmi negativním faktorem v dopravě a může vést ke zvýšení agresivity řidiče,
nepředloženým reakcím a zdravotním kolapsům (např. infarkty) s tragickými důsledky.
Stres vzniká především tam, kde intenzita dopravního provozu výrazně převyšuje
možnosti komunikačního systému. Přitom dochází k dopravním zácpám, neustálému
kontaktu s chodci a cyklisty, k objížďkám při opravách komunikací apod. Z hlediska
snížení stresové zátěže řidičů, ale i chodců a cyklistů je výstavba komunikace
jednoznačně pozitivním krokem.

b) stav komunikace
Technické řešení komunikace, její směrové a výškové vedení a způsob křížení s ostatním
komunikačním systémem zásadním způsobem ovlivňují celkovou bezpečnost provozu.
Z tohoto hlediska je výstavba přeložky silnice I/13 jednoznačným pozitivem.
c) technický stav vozidla
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Je významným faktorem bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že není ovlivněn
navrhovanou stavbou, nebude tento faktor dále rozebírán.
D.I.1.3 Ovlivnění faktorů pohody
Do hodnocení vlivu na faktor pohody se zahrnuje v rámci dokumentace: (i) přímé vnímání,
(ii) dělící efekt, (iii) rekreační využití území.
Přímé vnímání
Přímé vnímání se týká obyvatel žijících v přímé blízkosti hodnocené silnice. V průběhu
vlastní výstavby budou negativními vlivy, které souvisí s novostavbou liniové trasy, ovlivněni
nejvíce obyvatelé v blízkosti záměru. Jedná se o průvodní jevy každé stavby. Pro jejich
minimalizaci je třeba v dalších stupních projektové přípravy, a to v rámci plánu organizace
výstavby, věnovat pozornost minimalizaci vlivů při výstavbě.
Naopak po uvedení přeložky do provozu dojde k výraznému zlepšení situace u většiny
obyvatel, kteří žijí podél stávající silnice I/13 s vysokou intenzitou dopravy. Odkloněním trasy
od hlavní zástavby dojde k výraznému zlepšení hlukové a imisní situace, ale i ke zvýšení
bezpečnosti. Navržená přeložka silnice se vyhýbá v maximální možné míře osídlení a tím
minimalizuje vliv blízkého vizuálního kontaktu, který výrazně narušuje pohodu. Z hlukové
studie vyplývá, že hluková zátěž obyvatel bude celkově na přijatelné úrovni, takže lze
předpokládat i dobrý stav z hlediska slyšitelnosti silničního provozu. K tomuto stavu přispívají
i navržené protihlukové stěny. Problematika imisí je samostatně popsána v Rozptylové studii
a v kapitole D.I.2 a na rozdíl od hluku nejsou imise při splnění hygienických limitů již
smyslově postižitelné. Splnění hygienických limitů je tedy dostatečné i z hlediska rizika
psychické zátěže.
Narušení faktorů pohody je závažným vlivem dopravy na obyvatelstvo žijící v blízkosti
komunikací. Základní cestou je minimalizovat informace, které organismus o dopravní
komunikaci přijímá. Tyto podněty přinášejí do nervové soustavy člověka tři smysly: zrak,
sluch, čich.
a) zrak
Obecně získává člověk zrakem ¾ veškerých informací, a proto i zde lze očekávat jeho
významný vliv. Je třeba, aby co nejméně obyvatel bylo v optickém kontaktu s trasou. K tomu
lze využít opatření A) na straně komunikace (převážné vedení trasy v zářezu, protihlukové
stěny, vhodné vegetační úpravy a ozelenění), B) na straně obyvatele (ploty s plného
materiálu, vegetační úpravy, záclony a závěsy).
b) sluch
Sluch je druhým nejvýznamnějším smyslem člověka z hlediska přísunu informací. Účinky
zvuku se zabýváme především v oblasti, která nejvíce ohrožuje zdraví člověka a mluvíme o
hluku. Tato oblast je zpracována v samostatné Hlukové studii. Je však třeba poznamenat, že
sluchové vjemy z dopravy nekončí na úrovni hygienických limitů pro hluk, ale doprava na
trase je slyšitelná mnohem dále.
c) čich
Čich přináší informace o látkách rozptýlených ve vzduchu, tedy o imisích z dopravy. Ty jsou
vnímatelné především v bezprostřední blízkosti trasy (pásmo 0 – 10 m od kraje vozovky) a
při smogových situacích.
Dělící efekt
Stávající silnice I/13 je s rizikem dopravní nehody přecházená prakticky v celé délce
hodnoceného úseku. Nově navrhovaná přeložka bude moderní silnicí první třídy se svodidly,
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které budou bránit libovolnému přecházení silnice. Silnice tak bude tvořit bariéru a rozdělovat
řešené území.
V podvariantě VA1 je navrženo cca 24 míst (mostů), které budou řešenou silnici
zprůchodňovat, v podvariantě VA2 je těchto míst cca 20 (jedním z nich je dlouhý tunel o
celkové délce 840 m). Na trase varianty VB je v podvariantě VB1 navrženo celkem cca 31
míst umožňujících překonání silnice I/13 a v podvariantě VB2 29 těchto míst. Jedná se však
zejména o malé mostky.
Varianta VB je sice vedena v trase stávající železniční trati a neotvírá nový koridor, nicméně
železniční trať v současné době netvoří v území neprostupnou bariéru, takže z tohoto
hlediska jsou obě navrhované varianty přeložky silnice I/13 prakticky srovnatelné.
Rekreační využití území
Rekreačním využitím území je myšleno zejména využití území pro krátkodobou rekreaci
místních obyvatel. Využití území pro krátkodobou rekreaci velmi úzce souvisí s průchodností
krajiny a dělícím efektem silnice.
V případě varianty V0 zůstává situace na stávající úrovni bez dalšího negativního vlivu na
rekreační hodnoty území. Také varianta VB, která je vedena v již existujícím koridoru nebude
mít na rekreační hodnotu území významný vliv. Pouze zhoršuje stávající prostupnost krajiny.
Varianta VA naproti tomu rozčleňuje území severně od Krásného Studence mezi vrcholy
Popovický vrch a Klobouk, které je v současné době využíváno pro krátkodobou rekreaci
obyvatel Děčína a okolí. Z hlediska podvariant je významně lepší tunelová podvarianta VA2,
která část tohoto území překonává podpovrchově a snižuje tak negativní vliv.
D.I.1.4 Sociální a ekonomické dopady
Výstavba přeložky I/13 v úseku Děčín – Knínice podstatně neovlivní sociálně ekonomickou
situaci v blízkém okolí. Tato stavba má ale význam i v regionálních a nadregionálních
vztazích a to z hlediska napojení Děčína a České Lípy na dálnicí D8. Dojde k podstatnému
zlepšení a zrychlení dopravní obslužnosti území a k jeho napojení na hlavní síť silnic. Tím
dojde ke zvýšení atraktivity širšího zájmového území. Z tohoto pohledu je stávající silnice
hodnocena prakticky jako nepřijatelná. Rozdíl mezi variantami přeložky VA a VB spočívá
zejména v jejich napojení na silnici ve směru Česká Lípa a Liberec v Děčíně. Z tohoto
hlediska se jeví varianta VA jako méně vhodná, neboť navádí dopravu na jižní okraj Děčína
ve směru na Ústí nad Labem a tranzitní doprava pak musí projíždět částí Děčína. Varianta
VA je pak ve výsledku delší o cca 2 km. Oproti tomu varianta VB navazuje v začátku úseku
na konec mostu přes Labe ve směru Liberec a Česká Lípa a zkracuje tak průjezd tranzitní
dopravy městem.
Při porovnání variant je nutné také zmínit, že varianta VB ruší železniční trať Děčín –
Novosedlice, což bude mít určitý negativní dopad na dopravní infrastrukturu zejména
z pohledu místních obyvatel. Nicméně perspektiva této trati je obecně nejistá i bez realizace
záměru.
Dálnice D8 spojuje Českou Republiku s Německem. Doprava v Děčíně a jeho okolí je
klíčovým odvětvím, protože na jedné straně představuje významnou specializaci města a
potenciálně rozvojové odvětví, a současně je zdrojem zaměstnanosti. Kvalitní, bezpečná a
rychlá doprava je podmiňujícím faktorem pro další rozvoj místních průmyslových aktivit.
V současnosti je ovšem pro Děčín nezbytné přizpůsobit se změnám, které souvisejí
s moderními dopravními trendy v celé Evropě. S tím souvisí i přibližování České Republiky
k Evropské unii, která se orientuje na propojení nadnárodních transevropských sítí, tedy na
komunikační propojení vyšších řádů.
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D.I.1.5 Dílčí zhodnocení variant
Jednotlivé kategorie možných vlivů výstavby na obyvatelstvo jsou shrnuty v následující
tabulce:
Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Kategorie

Podkategorie

VA

VB

V0

Zdravotní rizika

Hluk

4

4

1

Pozitivní vliv oproti
současnému stavu

Imise

4

4

2

Pozitivní vliv oproti
současnému stavu

Riziko dopravních
nehod

Chodci

4

4

2

Snížení rizika střetu s dopravou

Řidiči

4

4

2

Snížení rizika střetu s chodci

Faktor pohody

Přímý vjem

4

4

2

Snížení počtu dotčených
obyvatel

Dělící efekt

3

3

4

Nová přeložka bude
zprůchodněná pouze v místě
nadchodů a podchodů

Rekreační využití
území

2

4

5

Varianta VA významně
rozčleňuje prostor využívaný
pro rekreaci

3

4

2

Napojení Děčína a České Lípy
na dálnici D8

Sociální a ekonomické dopady

Poznámka

Celá trasa přeložky je vedena mimo souvislou obytnou zástavbu, v některých úsecích se
k obytné zástavbě přibližuje.
Varianta VA:
Problémovými místy z hlediska obyvatelstva jsou:
začátek trasy, který je veden údolím Chrochvického potoka v blízkosti obytné zástavby
Chrochvic. V tomto úseku je však trasa vedena v galerii, tak aby byl vliv na obyvatele
minimalizován. V místě křížení ulic Rokycanovi a Želenické je navržena malá okružní
křižovatka Chrochvice spojená s demolicemi tři obytných objektů. V nedaleké Weberově ulici
se nachází mateřská školka.
km 8,23 kříží varianta VA místní komunikaci z Horního Jílového. Zde dochází ke střetu trasy
se dvěma obytnými rodinnými vilkami, které podlehnou demolici, a další obytné objekty se
dostanou do těsné blízkosti trasy.
Jinak se trasa obytné zástavbě vyhýbá. Nevzniká tak velké množství potenciálně rizikových
míst z hlediska střetu dopravy s chodci jako je tomu v případě stávající silnice I/13.
Oproti stávající situaci bude v případě realizace přeložky významně menší počet obyvatel
ovlivněn hlukem a emisemi z dopravy. Navíc všechna kritická místa z hlediska hluku budou
opatřena protihlukovými stěnami tak, aby byly splněny platné hygienické limity. Také
z hlediska přímého vjemu dopravy bude přeložka představovat menší vliv na obyvatelstvo
v porovnání se stávající situací.
Negativní vliv bude mít varianta VA na rekreační využití území, neboť vytváří novou bariéru
v území a rozčleňuje lokality využívané zejména pro krátkodobou rekreaci.
Jedním z důvodů realizace navrhované přeložky je funkční propojení oblasti Děčína, České
Lípy a Liberce s dálnicí D8. Z tohoto hlediska se jeví varianta VA jako méně vhodná, neboť
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navádí dopravu na jižní okraj Děčína ve směru na Ústí nad Labem a tranzitní doprava pak
musí projíždět částí Děčína. Varianta VA je pak ve výsledku delší o cca 2 km.
Varianta VB:
Problémovými místy z hlediska obyvatelstva jsou:
začátek trasy vedený západní částí Děčína. Začíná napojením na stávající silnice I/13 a I/62,
pokračuje podél Hypernovy a autobusového nádraží a za městským parkem se napojuje na
těleso železnice. Trasa částečně zasahuje do městského parku a prochází velmi
frekventovanou částí města z hlediska pohybu obyvatel.
mezi km 2,0 – 3,0 je navržena trasa VB ve dvou podvariantách. VB1 vede v trase železnice
a v úseku kdy se nejvíce přibližuje obytné zástavbě je vedena podpovrchově v přesypaném
tunelu. Podvarianta VB2 je vedena severně od železniční trati územím se smíšenou
zástavbou drobných provozoven a obytných objektů. Tato podvarianta si vyžaduje provést
demolici dvou provozních objektů, dvou obytných objektů a dále přístavky skladů a
kůlen.Jednotlivé vlivy trasy v posuzovaných variantách jsou popsány v následujících
kapitolách, případně i v samostatných přílohách.
V ostatních částech trasy se trasa v obou podvariantách vyhýbá souvislé obytné zástavbě a
tedy minimalizuje negativní vliv jak z hlediska hluku a emisí a tedy i zdravotních rizik na
obyvatelstvo, tak i z hlediska přímého vjemu rušivých vlivů.
Varianta VB nebude mít významný negativní vliv na rekreační kvalitu území neboť využívá
stávající koridor železniční trati a nedochází tak k novému rozčleňování krajiny.
Také z hlediska dopravního napojení je varianta VB příznivější neboť navazuje v začátku
úseku na konec mostu přes Labe ve směru Liberec a Česká Lípa a zkracuje tak průjezd
Děčínem.
Varianta V0:
Na stávající silnici I/13 v úseku Děčín – Libouchec se nachází v bezprostřední blízkosti
vozovky a chodníku cca 300 obytných objektů. Ve všech těchto objektech jsou překročeny
hygienické limity akustického tlaku v denní i noční době. V nulové variantě (stávající trasa
silnice I/13 s intenzitou dopravy roku 2030) leží v celé její délce v pásu překročení
hygienického limitu pro noční dobu (50 dB) několik set budov, cca 260 budov.
Z výše jmenovaných charakteristik, typických pro okolí a průchod stávající silnice, vyplývá,
že pohyb obyvatel podél silnice je vysoce rizikový. Rizikový je zejména pro děti, které
docházejí do školních zařízeních nacházejících se u stávající silnice s vysokými intenzitami.
Vzhledem k tomu, že jsou obce podélně rozděleny nejenom Jílovským potokem, ale i
stávající silnicí I. třídy je obtížný i pohyb starších občanů. To vše celkově narušuje život
v obcích.
Nulová varianta má z hlediska obyvatelstva výrazně větší negativní vliv, což je dáno tím, že
prochází obytnou zástavbou prakticky všech dotčených obcí. Z toho důvodu se také v okolí
silnice pohybuje mnohem větší počet chodců a cyklistů což představuje potenciální riziko
střetu s dopravou. Synergické působení hluku a emisí z dopravy snižuje faktor pohody
dotčených obyvatel.
Dílčí závěr:
Z hlediska obyvatelstva jsou obě navrhované varianty přeložky VA i VB přijatelné. Oproti
tomu nulová varianta se jeví z hlediska zatížení obyvatel podél stávající silnice I/13 prakticky
nepřijatelná.
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Obě varianty přeložky jsou z hlediska obyvatelstva prakticky srovnatelné. Nejlépe se jeví
varianta VB v podvariantě VB1 s podpovrchovým přesypaným úsekem v oblasti Horního
Oldřichova.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Pro posouzení vlivu navrženého záměru v obou variantách byla zpracována rozptylová
studie.
Srovnání situace v roce 2010 a 2030
Z intenzity dopravy po silnici I/13 a emisních faktorů pro automobilovou dopravu byl
proveden výpočet rozložení imisních koncentrací podél trasy přeložky pro oba hodnocené
roky. Výsledky pro body ve vzdálenosti 20 m od osy vozovky jsou uvedeny v následující
tabulce.
Imisní koncentrace z dopravy ve vzdálenosti 20 m od osy komunikace při intenzitách
dopravy v roce 2010 a 2030
Znečišťující látka
NO2

hodinové maximum

CO

2030

20,5

4,4

3

1,29

0,27

3

12,1

2,6

3

58,6

10,3

3

5,65

0,99

3

3,79

0,61

3

0,35

0,056

3

µg/m

roční průměr

µg/m

8 hodin

µg/m

roční průměr
PM10

2010
3

µg/m

roční průměr
NOx

rok

jednotka

µg/m

denní maximum

µg/m

roční průměr

µg/m

benzen

roční průměr

µg/m

0,057

0,015

benzo(a)pyren

roční průměr

pg/m3

2,33

2,47

Porovnání bylo provedeno pro emisní hodnoty při složení a intenzitě dopravy v roce 2010 a
2030, pro rychlost 90 km/h a podélný sklon vozovky 2 %, to je pro jednu konkrétní situaci.
Imisní situaci v reálu s měnícím se podélným sklonem vozovky a rozdílnou konfigurací
terénu jsou prezentovány v imisních mapách v příloze rozptylové studie. Ve studii je
prezentována situace v roce 2010, která představuje z pohledu imisního nejméně příznivý
stav. V dalších letech se bude se změnou složení vozového parku směrem ke kvalitnějším
vozům a s rostoucí kvalitou nových vozů situace i přes předpokládaný růst dopravní intenzity
zlepšovat, jak ukazuje i porovnání uvedené v předchozí tabulce.
Imisní situace v roce 2010
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v izoliniových mapách imisních koncentrací v příloze
rozptylové studie. Každá trasa je prezentovaná na dvou mapách v měřítku 1:20000.
Prezentované výsledky představují přírůstek z posuzované dopravy k imisnímu pozadí (k
současné imisní situaci v lokalitě). Ta již do jisté míry imise z dopravy po silnici I/13 v daném
úseku zahrnuje, především v oblasti podél Jílovského potoka. Zde se jedná pouze o změnu
umístění zdroje emisí mimo centra obcí, kterými silnice vede, do jejich okrajových částí.
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Přízemní koncentrace oxidu dusičitého NO2 z posuzovaných komunikací se ve svých
hodinových maximech budou v blízkém okolí komunikace pohybovat v hodnotách do 20
µg/m3 (to je 10 % limitní hodnoty), roční průměr také nepřekročí 10 % limitní hodnoty 40
µg/m3.
Koncentrace oxidů dusíku NOx jsou porovnávány s limitem pro ochranu ekosystémů.
Očekávaný roční průměr se pohybuje maximálně do 15 % tohoto limitu.
Emisní faktory tuhých znečišťujících látek z automobilové dopravy jsou velmi nízké
(především z osobních automobilů) a tomu odpovídají i hodnoty imisních koncentrací
suspendovaných částic PM10. Jejich koncentrace, denní i roční průměry, se pohybují výrazně
pod hodnotou imisního limitu - denní maxima do 10 % limitní hodnoty a roční průměr do 1,5
% příslušného limitu.
Podobně i imisní příspěvky organických látek, zastoupených benzenem a zástupcem
polyaromatických uhlovodíků benzo(a)pyrenem. Jejich průměrné roční koncentrace
z posuzované automobilové dopravy jsou v hodnotách do 1 % příslušných imisních limitů.
Porovnání očekávaných modelových hodnot koncentrací s hygienickými limity
imise

roční průměr

NO2

do 10 % limitní hodnoty

NOx

do 15 % limitní hodnoty

PM10

do 1,5 % limitní hodnoty

organické látky

do 1 % limitní hodnoty

Z porovnání očekávaných modelových hodnot koncentrací s hodnotami naměřenými na
nejbližších stanicích je zřejmé, že pouze v případě oxidů dusíku by mohlo v součtu se
stávající situací dojít k překročení imisního limitu pro ochranu ekosystémů, to je 30 µg/m3.
Pokud by nedošlo k realizaci přeložky, mohlo by k této situaci docházet podél stávající silnice
I/13.
V rozptylové studii je provedeno podrobné hodnocení jednotlivých lokalit. Hodnoty imisních
koncentrací v místech vybraných obytných budov jsou porovnány s nulovou variantou. Pro
porovnání je vždy vybrán i jeden bod v blízkosti stávající komunikace.
Očekávaný vývoj imisní situace
Porovnání imisních příspěvků jednotlivých znečišťujících látek vychází:
−

z očekávaného růstu intenzity dopravy,

−

z předpokládané změny složení vozového parku,

−

z vývoje emisních faktorů pro jednotlivé kategorie a křídy vozidel.

Růst intenzity dopravy je dán růstovými koeficienty ŘSD ČR.
Růstové koeficienty ŘSD ČR
rok

2005

2010

2015

2020

2025

2030

osobní

1,00

1,19

1,33

1,43

1,50

1,56

těžká

1,00

1,06

1,10

1,15

1,18

1,21

Předpokládané složení vozového parku podle plnění norem EURO1-EURO4 vychází z
výsledků studie ATEM. Předpokládá se, že vozidla starší než 25 let a tomu odpovídající
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kategorie normy EURO se ve vozovém parku nebudou vyskytovat a z vozidel o stupeň vyšší
kategorie zůstane v provozu pouze 50 %.
Tabulka: Složení vozového parku dle plnění norem EURO [%]
Rok

2015

2020

2025

2030

EURO1

6,7

0,0

0,0

0,0

EURO2

9,7

4,8

0,0

0,0

EURO3

29,3

14,7

0,0

0,0

EURO4

54,3

80,5

100,0

100,0

Celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

Program MEFA počítá emisní faktory do roku 2010, jsou proto pro všechny sledované roky
použity shodné emisní faktory. Tomu odpovídá očekávaný nárůst imisí mezi roky 2025 a
2030, kdy se nemění emisní faktory, ani složení vozového parku a dochází k nárůstu
intenzity dopravy. Údaje prezentované v následující tabulce tedy představuji pesimistickou
variantu budoucího vývoje. Ve skutečnosti lze předpokládat, že se bude kvalita vozového
parku zvyšovat a budou se dále snižovat emisní faktory nových motorů a celkově bude i dále
docházet ke snižování imisní zátěže i přes zvyšující se intenzitu dopravy. Tomu nasvědčuje i
nová norma EURO5, zaváděná od roku 2009, a připravovaná norma EURO6, které zpřísňují
požadavky na množství emitovaných škodlivin z motorových vozidel.
Imisní koncentrace z dopravy v letech 2010 až 2030
Znečišťující
látka
NO2

hodina
rok

NOx
CO
PM10

rok
8 hodin
24 hod
rok

benzen
benzo(a)pyren

rok

jednotka

rok
rok

2010

2015

2020

2025

2030

3

20,5

9,6

5,5

4,0

4,4

3

1,29

0,60

0,35

0,25

0,27

3

12,1

5,6

3,24

2,4

2,6

3

58,6

25,1

16,4

10,0

10,3

3

3,79

1,88

0,88

0,59

0,61

3

0,35

0,17

0,082

0,054

0,056

3

0,057

0,020

0,015

0,014

0,015

3

2,33

2,19

2,32

2,40

2,47

µg/m
µg/m
µg/m
µg/m
µg/m
µg/m
µg/m
pg/m

Z výsledků v tabulce je patrný výrazný pokles imisních koncentrací mezi roky 2010 a 2020
v důsledku výrazného zvyšování kvality vozového parku. Mezi roky 2020 a 2025 se pokles
zpomalil a následuje nárůst imisních koncentrací způsobený zvyšováním intenzity dopravy,
který není v tomto výpočtu kompenzován zvyšování kvality vozidel.
Dílčí zhodnocení variant
Porovnání variant z hlediska imisí je uvedeno v následující tabulce
Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Kategorie
Imise

VA

VB

V0

Poznámka

4

4

2

Pozitivní vliv oproti
současnému stavu
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Varianta V0
Posuzovaná doprava je již v lokalitě přítomná, navíc ve variantě V0 zůstává tato doprava
v těsné blízkosti řady obytných objektů. Z toho důvodu je varianta V0 z hlediska ovzduší a
jeho vlivu na obyvatelstvo velice problematická.
Varianta VA a VB
Obě varianty plánované přeložky posouvají dopravu do území s minimální obytnou
zástavbou. Výstavba přeložky silnice I/13 Děčín – D8 bude mít pozitivní vliv na ovzduší.
Tranzitní doprava se ze zastavěného území přesune z velké části do volné krajiny, kde je
vzhledem ke způsobu jízdy (nedochází k rozjezdům, popojíždění, brzdění) provoz plynulý.
To vede k nižším hodnotám emisí ve výfukových plynech a zlepšení imisní situace z hlediska
obyvatelstva.
Očekávané imisní koncentrace posuzovaných látek jsou i v nejbližším okolí komunikace pod
hodnotami odpovídajících imisních limitů. Ani v součtu se stávajícím imisním pozadím
(současnou situací charakterizovanou výsledku imisního monitoringu v nejbližších stanicích)
nebude docházet k překračování imisních limitů.
Navíc lze očekávat snížení množství emisí z dopravy změnou složení vozového parku
směrem ke kvalitnějším vozům.
Dílčí závěr:
Z hlediska vlivu stavby na ovzduší a klima jsou přijatelné všechny varianty, přičemž varianty
VA a VB včetně navrhovaných podvariant jsou prakticky srovnatelné a představují zlepšení
stávající situace. Varianta V0 je z hlediska ovzduší nejhorší neboť prochází z velké části
souvislou obytnou zástavbou.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. U srovnávací
varianty V0 se projevuje navíc vliv menší plynulosti provozu, který vede také ke zvýšení
emisí.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk patří k významným stresorům životního prostředí a proto je mu věnována mimořádná
pozornost.
Zpracovaná hluková studie (v příloze) posuzuje vliv obou navržených variant přeložky
v úseku Děčín – Libouchec. Hodnotí vliv dopravy po navržených trasách přeložky na
akustickou situaci v dotčených obytných lokalitách.
V místech, kde by bez dodatečných opatření docházelo v denní nebo v noční době
k překračování hodnot hygienických limitů, je ve studii navrženo řešení, v případě
posuzovaných variant se jedná o instalaci protihlukových stěn. Specifikace navržených stěn
je v následujících tabulkách.
Protihluková opatření jsou navržena v takovém rozsahu, aby zajistila dodržení hygienických
limitů i při dvojnásobku intenzity dopravy pro rok 2030.
Pro porovnání obou navržených variant je ve studii provedeno srovnání objemu nutných
protihlukových stěn k zajištění dodržení hygienických limitů. Z tohoto porovnání vychází hůře
varianta VB (varianta vedení přeložky v trase železniční trati Děčín – Novosedlice). Délka
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potřebných protihlukových stěn je asi o 25 % větší než ve variantě VA, plocha navržených
protihlukových stěn je větší asi o 2/3 v porovnání s variantou VA.
Takovýto výrazný rozdíl v obou variantách je způsoben dvěma důvody – jednak je varianta
VB vedena v úvodním úseku intravilánem města s vysokými nároky na protihlukovou
ochranu, jednak se na rozdíl od varianty VA v celé trase již z principu (trať ČD) pohybuje
v blízkosti lidských sídel. Tím je také dáno že bude hlukem ve variantě B dotčeno více
obyvatel území než ve variantě VA.
Počet domů (bez ohledu na počet obyvatel) ležících v obou variantách v intervalu hladin
akustického tlaku A byl porovnán také s nulovou variantou (viz tabulka níže). Také v tomto
porovnání vychází příznivěji varianta VA.
V nulové variantě (stávající trasa silnice I/13 s intenzitou dopravy roku 2030) leží v celé její
délce v pásu překročení hygienického limitu pro noční dobu (50 dB) cca 260 budov.
Rozdělení počtu obytných budov podle hladiny akustického tlaku
Denní doba (06-22 hod)
Noční doba (22-06 hod)

Rozsah

Var 0

Var A

Var B

55-60

224

0

4

3

> 60

88

0

0

0

45-50

169

24

35

30

> 50

257

0

0

0

Hodnocení hlukové zátěže
Varianta A
Děčín-Chrochvice
V úseku km 0,5-1,1 je trasa přeložky vedena údolím Chrochvického potoka mezi obytnou
zástavbou Weberovy a Rokycanovy ulice (severně od trasy) a Jiskrovy a Kollárovy ulice
(jižně od trasy přeložky). V úseku km 0,530-0780 je navržena galerie otevřená jižním
směrem. Tím je chráněna před hlukem z přeložky panelová zástavba ve Weberově ulici.
Křížení trasy přeložky s hlavní komunikací území, Želenickou ulicí, je řešeno okružní
křižovatkou.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 55 dB, v noci do 47 dB. Hluk u
objektů v Želenické ulici bude vinou dopravy v této ulici vyšší než jsou uvedené hodnoty,
zůstane ale s rezervou pod hodnotami 60 dB ve dne a 50 dB v noci.
Děčín-Krásný Studenec
Několik obytných domů se nachází v místě křížení trasy s Hraniční ulicí. Trasa přeložky je
zde vedena buď v terénním zářezu (varianta A1) nebo severně od Hraniční ulice v tunelu
(varianta A2). V blízkosti trasy je pouze několik samostatně stojících domů.
Hygienické limity zde budou splněny bez dodatečných PHO, hladina akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru budov se bude pohybovat v denní době do 46 dB, v noci
do 39 dB.
Děčín - Horní Oldřichov (jižní část)
Trasa přeložky je zde vedena přes údolí Jeleního potoka a dále pak zalesněným územím a
je od území jižní části Horního Oldřichova oddělena širokým lesním pásem.
Hygienické limity zde budou splněny bez dodatečných PHO, hladina akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru budov se bude pohybovat v denní době do 45 dB, v noci
do 38,5 dB.
Jílové-Martiněves
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Dotčenou zástavbu obce představuje řídká zástavba v pravobřežní části Jílovského potoka,
mezi potokem a tratí ČD, v ulici U Potoka.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 52 dB, v noci do 46 dB.
Jílové-Sukova ulice
Dotčenou zástavbu obce představuje řídká zástavba v pravobřežní části Jílovského potoka,
mezi potokem a tratí ČD, v ulici Sukova a Za Stadionem.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 47 dB, v noci do 41 dB.
Jílové-Javorská ulice
Navržená trasa křižuje Javorskou ulici jižně od železniční trati, přes údolí Hornojílovského
potoka s Javorskou ulicí je vedena na mostě délky 50 m. Hlukem z přeložky bude dotčena
zástavba v Javorské ulici a v souběžných ulicích – V zeleni a Za drahou.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 55 dB, v noci do 48 dB.
Jílové-Modrá, východ
Zhruba v km 9,5 se přiblíží trasa přeložky ke skupině obytných domů ve východní části obce
Modrá. Jedná se o 6 domů oddělených od obce železniční tratí ČD. Další dotčenou zástavby
představují domy na jižním břehu Jílovského potoka východně od průmyslového areálu firmy
PLAST.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 48 dB, v noci do 41,5 dB.
Jílové-Modrá, střed
V úseku kolem Modré je trasa přeložky vedena na mostě délky 470 m. Jižně od mostu u
železniční trati je o samotě stojící dům, v bezprostředním okolí Jílovského potoka, východně
a západně od areálu firmy PLAST, stojí několik obytných domů.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 51,5 dB, v noci do 45 dB.
Jílové-Modrá, západ
V km 10,5 překračuje trasa po mostě údolí Červeného potoka kterým vede místní
komunikace se zástavbou několika rodinných domů.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 53 dB, v noci do 46,5 dB.
Libouchec
K zástavbě obce se trasa přeložky přibližuje pouze v blízkosti železniční zastávky Libouchec,
kterou obchází ze severu. Z obce vedou k zastávce dvě místní komunikace s oboustrannou
zástavbou rodinných a řadových domů (ulice Nádražní a Koněvova). Dalším dotčeným
objektem je o samotě stojící domek u železniční trati v místech napojení přeložky na stávající
silnici I/13.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 53 dB, v noci do 46,5 dB.
Varianta B
Děčín-Pivovarská ul.
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Trasa B začíná novou kruhovou křižovatkou, která bude vybudována v místě stávajícího
napojení západního konce mostu přes Labe a Ústecké ulice. Od křižovatky bude pokračovat
nezastavěným územím k nově vybudovanému podjezdu pod železničním tělesem žel.
stanice Děčín-hl. nádraží. Projde prostorem stávajícího autobusového nádraží před objektem
Hypernova a v místě podjezdu Ruské ulice pod tratí ČD Děčín – Novosedlice se napojí na
trasu vedoucí souběžně s tratí ČD.
Od mimoúrovňové křižovatky s Ruskou ulicí až do km 1,3 kde u areálu skládky odpadu
opustí intravilán města, bude trasa vedena v bezprostřední blízkosti městské zástavby.
Nejprve bude mít po pravé straně uliční frontu domů v Pivovarské ulici přerušenou
Revolučním náměstím a prolukou se sportovním hřištěm. Po levé straně je průmyslový areál,
za kterým pokračuje zástavba rodinných domů a zahrady.
Po instalaci navržených protihlukových stěn a vedení části trasy v přesypaném tunelu se
bude hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru budov pohybovat v denní
době do 55 dB, v noci do 50 dB.
Děčín-Dolní Oldřichov
Zastávka ČD Děčín-Oldřichov leží v místě kde je železniční trať křížena Oldřichovskou ulicí,
odbočující z Teplické ulice a představující hlavní spojovací komunikaci do Horního
Oldřichova. V této lokalitě leží v blízkosti železniční trati poměrně hustá obytná zástavba.
Řešení průchodu přeložky silnice I/13 v tomto území je navrženo variantně:
−

varianta B1 v trase železniční trati s přesypaným tunelem v místě křížení Oldřichovské
ulice,

−

varianta B2 odbočením z tratě ČD a vedením trasy severně od zástavby Oldřichova po
hranici průmyslové zóny

Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat ve variantě B1 v denní době do 57 dB, v noci do 49
dB, ve variantě B2 v denní době do 54 dB, v noci do 48 dB.
Jílové-Martiněves
Dotčenou zástavbu obce představuje řídká zástavba v pravobřežní části Jílovského potoka,
mezi potokem a tratí ČD.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 52 dB, v noci do 46 dB.
Jílové-Sukova ul.
Dotčenou zástavbu obce představuje řídká zástavba v pravobřežní části Jílovského potoka,
mezi potokem a tratí ČD.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 52 dB, v noci do 46 dB.
Jílové-Sukova ul.
Dotčenou zástavbu obce představuje řídká zástavba v pravobřežní části Jílovského potoka,
mezi potokem a tratí ČD, v ulici Sukova a Za Stadionem. Mezi Sukovou ulicí a železniční
tratí (trasou I/13) leží zahrádkářská kolonie.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 48 dB, v noci do 42 dB.
Jílové-Javorská ul.
Navržená trasa křižuje Javorskou ulici v trase železniční trati, přes údolí Hornojílovského
potoka s Javorskou ulicí je vedena na mostě. Hlukem z přeložky bude dotčena zástavba
v Javorské ulici severně i jižně od komunikace.
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Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 53,5 dB, v noci do 47,5 dB.
Jílové-u nádraží
Na zástavbu severní části Javorské ulice navazuje zástavba u železniční zastávky Jílové u
Děčína. Jedná se o rodinné domy, ležící v prostoru mezi železniční tratí, Nádražní ulicí na
východě, Dvořákovou ulicí na západě a Teplickou ulicí, která se zde přibližuje k železniční
trati až na vzdálenost 100 m.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 53,5 dB, v noci do 47 dB.
Jílové-Modrá, východ
Zhruba v km 9,3 se přiblíží trasa přeložky ke skupině obytných domů ve východní části obce
Modrá. Jedná se o 6 domů oddělených od obce železniční tratí ČD. Další dotčenou
zástavbu představují domy na jižním břehu Jílovského potoka východně od průmyslového
areálu.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 52 dB, v noci do 45,5 dB.
Jílové-Modrá, střed
V bezprostředním okolí Jílovského potoka, východně a západně od areálu firmy PLAST stojí
několik obytných domů. U železniční trati je o samotě stojící dům.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 53 dB, v noci do 47 dB.
Jílové-Modrá, západ
V km 10,5 překračuje trasa po mostě údolí Červeného potoka kterým vede místní
komunikace se zástavbou několika rodinných domů.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 53 dB, v noci do 46 dB.
Libouchec
Trasa přeložky ve variantě B je vedena v dostatečné vzdálenosti od zástavby obce. K ní se
přibližuje pouze v blízkosti železniční zastávky, kterou prochází po trase železniční trati.
Z obce vedou k zastávce dvě místní komunikace s oboustrannou zástavbou rodinných a
řadových domů. Dalším dotčeným objektem je o samotě stojící domek u železniční trati
v místech napojení přeložky na stávající silnici I/13.
Po instalaci navržených protihlukových stěn se bude hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru budov pohybovat v denní době do 50,5 dB, v noci do 44,5 dB.
Souhrn navržených protihlukových stěn
Specifikace protihlukových stěn, varianta VA
Lokalita
Děčín-Chrochvice

od km

do km

délka [m]

P1

0,550

0,800

250

P2

OK

0,957

80

0,975

1,050

0,695
0,855

P3

umístění

pozn.

vpravo

galerie

5

vpravo

pohltivý p.

75

4

vpravo

pohltivý p.

0,855

160

4

vlevo

pohltivý p.

OK

35

5

vlevo

pohltivý p.

40

výška
[m]
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OK

0,940

55

5

vlevo

pohltivý p.

0,940

1,095

155

4

vlevo

pohltivý p.

7,080

7,105

25

2,5

vpravo

7,105

7,205

100

3

vpravo

P6

8,115

8,255

240

3

vpravo

pohltivý p.

P7

8,120

odb.

172

3

vlevo

pohltivý p.

P8

odb.

8,355

55

3

vlevo

pohltivý p.

P9

9,380

10,295

915

2,5

vpravo

p.p. proti
P10

P10

9,785

9,915

130

2,5

vlevo

P11

10,510

10,600

90

2,5

vpravo

P12

11,245

11,385

140

3

vlevo

P13

12,790

12,955

165

3

vlevo

pohltivý p.

P14

13,070

13,180

110

3

vlevo

pohltivý p.

P14

13,090

13,195

105

3

vpravo

pohltivý p.

P16

14,245

14,385

140

4

vlevo

P5

Pozn. OK – okružní křižovatka, včetně části jejího oblouku
odb. – odbočení ze silnice včetně části odboč. oblouku
Celková délka navržených PHS (vč. galerie):

3197 m.

Celková plocha navržených PHS (jen PHS):

9131 m2.

Specifikace protihlukových stěn, varianta VB s podvariantou VB1
od km

do km

délka [m]

výška
[m]

umístění

pozn.

P1

0,485

0,550

65

4

vlevo

polotunel,
p.p.

P2

0,480

0,610 1)

130

4

vpravo

polotunel,
p.p.

P3

0,858

1,098

240

5

vpravo

pohltivý p.

1,238

426

5

vlevo

pohltivý p.

Lokalita
Děčín-Pivovarská

P4
Horní Oldřichov

Jílové-Martiněves

0,812

1)

P5

1,185

1,215

30

3

vpravo

P6

2,290

odb.

150

3

vpravo

pohltivý p.

60

2,5

vpravo

pohltivý p.

140

3

vlevo

pohltivý p.

30

2,5

vlevo

pohltivý p.

P7

odb.

P8

2,280

2,515

1)

2,420
1)

P9

2,485

2,515

P10

6,430

6,590

160

3

vpravo

P11

6,810

6,940

130

3

vpravo

P12

6,900

9655

55

3

vlevo

6,955

6,985

30

4

6,985

7,005

20

3

41

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Jílové

Jílové-Modrá

Libouchec

1)

-

Přeložka silnice I/13 Děčín – D8

P13

7,370

7,640

270

3

vpravo

P14

7,930

8,825

895

4

vpravo

p.p. proti
P15

8,825

8,875

50

3

P15

7,975

8,255

280

4

vlevo

pohltivý p.

P16

9,105

9,205

100

3,5

vpravo

pohltivý p.

P17

9,165

9,345

180

3,5

vlevo

pohltivý p.

P18

9,600

9,680

80

3

vlevo

P19

11,030

11,150

120

4,5

vlevo

P20

12,575

12,695

120

5,5

vpravo

P21

12,840

12,940

100

5,5

vpravo

P22

13,995

14,155

160

4,5

vlevo

ústí tunelu

odb. – odbočení ze silnice včetně části odboč. oblouku
Specifikace protihlukových stěn, varianta VB s podvariantou VB2
Lokalita
Horní Oldřichov

P6

od km

do km

délka [m]

výška
[m]

umístění

pozn.

2,530

2,665

135

3

vlevo

pohltivý p.

Celková délka navržených PHS:
Celková plocha navržených PHS:

v podvariantě VB1

4021 m,

v podvariantě VB2

3776 m.

v podvariantě VB1

15860 m2,

v podvariantě VB2

15170 m2.

Umístění protihlukových stěn ve vztahu k sídlům je patrné z přiložené mapy Obyvatelstvo
v měřítku 1 : 20 000.
Dílčí zhodnocení variant
Vlivy výstavby na hlukovou situaci jsou v jednotlivých variantách shrnuty v následující
tabulce
Tabulka: Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Kategorie
Hluk

VA

VB

V0

Poznámka

4

4

1

Pozitivní vliv oproti
současnému stavu

Varianta V0
Hluk je velmi významným stresorem životního prostředí. Již současný stav ve variantě V0 je
nevyhovující a bez možnosti reálného řešení. Jak vyplývá z tabulky 52 docházelo by
k překračování hygienických limitů u celé řady obytných objektů.
Varianta VA a VB
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Obě navržené varianty splňují hygienické limity s dostatečnou rezervou. Navržená opatření
jsou účinná i v případě dvojnásobného zvýšení hluku proti prognóze, což je dostatečně
konzervativní přístup z hlediska případných změn.
Při vzájemném porovnání variant VA a VB je patrné, že v případě varianty VB je větší počet
dotčených objektů a tedy i větší celková délka i plocha navrhovaných protihlukových stěn.
Varianta VA se tedy z tohoto pohledu jeví jako výhodnější.
Podrobné posouzení jednotlivých dotčených lokalit včetně grafických výstupů je
prezentováno v přiložené hlukové studii.
Hluková studie vytipovala kritická místa variant v blízkých obytných lokalitách a obecně
navrhuje řešení ochrany dotčených obytných lokalit před hlukem vzniklým z přeložky silnice
I/13. V místech, kde bude docházet v denní nebo v noční době k překročení hygienických
limitů je navržena instalace protihlukových stěn. Tunelová podvarianta VA1 se od základní
varianty VA z pohledu akustické zátěže chráněných prostorů neliší.
Celkově bude mít výstavba přeložky silnice I/13 Děčín – D8 pozitivní vliv na hlukovou zátěž
obyvatelstva, vlivem převedení dopravy mimo obytnou zástavbu a zvýšením plynulosti
dopravy.
Dílčí závěr:
Celkově je varianta V0 z hlediska hluku nepřijatelná, varianty VA i VB přijatelné jsou, výrazně
zlepšují stávající situaci a snižují počet dotčených obyvatel. V obou variantách budou
dodrženy hygienické limity, varianta VB vyžaduje větší celkovou délku protihlukových stěn.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Navržená trasa přeložky silnice I/13 nezasahuje do oblasti CHOPAV Severočeská křída.
Problematice vod je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a to při výstavbě i následném
provozu. Největším rizikovým faktorem jsou havárie a následný únik znečišťujících látek do
povrchové nebo podzemní vody. Samotná přeložka a rozšíření silnice a normové směrové a
výškové vedení oproti stávající trase bude působit příznivě na snížení dopravních rizik a
snížení podílů potenciálních havárií. Množství odváděných dešťových vod nebude
představovat rizikový faktor.
V dalších stupních projektové dokumentace vypracovat podrobné posouzení vlivu na
podzemní vodu a rozpracovat havarijní plány pro případ úniku látek škodlivých vodám. Ve
fázi výstavby důsledně dodržovat vodohospodářské předpisy a normy k ochraně
povrchových i podzemních vod.
D.I.4.1 Vlivy na povrchovou vodu
Varianty přeložky silnice I/13 kříží drobné vodní toky, jak je patrné z přehledu uvedeném
v následující tabulce. Tyto toky budou využity jako recipienty pro odvodnění vod, které
dopadnou ve formě srážek na povrch silnice. Přesný popis systému odvodnění včetně
upřesnění množství odpadní vody odváděné do jednotlivých recipientů bude proveden
v dalším stupni projektové dokumentace.
Tabulka: Přehled dotčených vodních toků
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ČHP

tok

kříží varian.

název

Přeložka silnice I/13 Děčín – D8

poznámka

km

1-14-02
Labe od Bíliny po
Ploučnici
Labe

1-14-02-025

-

silnice začíná na levém břehu Labe

Jílovský potok

1-14-02-032

-

sinice vede po pravém břehu Jílovského p.

1-14-02-030
Chrochvický potok

1-14-02-025

1,22 1,97 VA

Chrochvického p. kříží pouze var. VA ve svém začátku

Bělský potok

1-14-02-031

-

Bělá teče severně od Jílovského p.

Jílovská přehrada

-

-

napojení VA km 6,2
napojení VB km 5,6

Martiněvský potok

1-14-02-030

6,20 VA

varianty kříží potok v jeho původním korytu, není překládán

5,93 VB
Hornojílovský pot.

1-14-02-030

8,23 VA

varianty kříží potok v jeho původním korytu, není překládán

8,05 VB
Červený potok

1-14-02-029

10,55 VA

varianty kříží potok v jeho původním korytu, není překládán

10,33 VB
Liščí potok

1-14-02-028

11,05 VA

varianty kříží potok v jeho původním korytu, není překládán

10,85 VB
Skalní potok

1-14-02-028

-

teče severně od Jílovského p.

Tisá

1-14-02-027

-

vlévá se do Jílovského p. 450 m od trasy

Chvojenský potok

1-14-02-026

13,87 VA

varianty kříží potok v jeho původním korytu, není překládán

13,60 VB
Klíšský potok

1-14-01-104

-

nachází se na konci zájmového území

Odváděné dešťové vody mohou být znečištěny ropnými látkami a proto je nutné řešit taková
opatření, která zabrání v případě havarijních stavů kontaminaci dotčených vodních toků.
Tato opatření budou v rámci systému odvodnění silnice rovněž podrobně řešena v dalším
stupni projektové dokumentace.
Křížení vodních toků bude řešeno mostními objekty nebo propustky. V rámci výstavby
mostních objektů je nutné minimalizovat zásah mostních pilířů do vlastních vodních toků a
v co největší možné míře zachovávat přirozený charakter vodního toku.
Vlivem solení vozovky v průběhu zimní údržby silnice I/13 dojde k určitému zvýšení
koncentrace chloridů v Jílovském potoce, jako hlavním recipientu v řešeném území.
Z výpočtů vyplynulo, že pokud všechna posypová sůl bude transportována do tohoto
recipientu, zvýší se v zimním období koncentrace chloridů v Jílovském potoce o cca 24 mg/l
NaCl.
Dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod přílohy č. 3 je přípustné znečištění povrchových vod chloridy 250 mg/l.
Z toho je patrné, že se nejedná o významný vliv.
V období výstavby bude věnována zvýšená pozornost nakládání se znečišťujícími látkami
v prostoru zařízení staveniště a přímo v prostoru výstavby. Z tohoto důvodu bude zpracován
Provozní a Havarijní řád a stavební firma bude mít k dispozici preventivní a havarijní
prostředky pro nakládání s ropnými látkami. Odstavné plochy pro stavební stroje budou
zabezpečeny zpevněnou plochou nebo záchytnými nádobami s vhodným sorbentem.
V zařízení staveniště bude k dispozici mobilní olejová havarijní souprava, která obsahuje
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sorpční rohože, polštáře, sorbent apod. Veškerá údržba bude prováděna mimo plochu
zařízení staveniště. Nebudou zde skladovány pohonné hmoty.
Při stavbě dojde k částečnému obnažení půdního a horninového profilu a tím může dojít
k částečnému odnosu půdních částic do přilehlých vodotečí. Při dodržování provozního řádu
a technologické kázně a při normálních srážkových poměrech nebude tento vliv významný
pro kvalitu povrchových vod. Nebezpečí erozního odnosu velkého množství půdních částic a
významné zakalení vodotečí hrozí v případě přívalových srážek. Ohrožení povrchových vod
by mohlo nastat v případě úniku většího množství ropných látek na staveništi.
Z hlediska charakteru odvodnění území dojde v důsledku zemních prací (výkopů, náspů,
případně ražba tunelu u podvarianty VA1) k částečné změně konfigurace terénu, což
způsobí změnu odtokových poměrů v bezprostřední blízkosti budoucí komunikace.
V hodnoceném zájmovém území se nevyskytují plochy s provedenými velkoplošnými
melioracemi a tudíž nedojde v důsledku zemních prací k jejich narušení. Částečné meliorace
jsou provedeny pouze v okolí západně od obce Libouchec, trasa přeložky silnice I/13
kopíruje trasu původní. V místech případných přechodů přes tyto systémy bude nezbytné
provést taková technická opatření, aby byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce.
Jejich případným narušením může totiž dojít ke značným změnám v hydrologickém režimu
na dotčených pozemcích.
Tvorba podmáčených míst
K tvorbě podmáčených míst může docházet v těch místech, kde těleso komunikace přehradí
přirozený odtok povrchových nebo podzemních vod, aniž by tato skutečnost byla
kompenzována technickými opatřeními (odvodňovací příkopy, propustky apod.). Tato ryze
technická opatření musí být specifikována v dalším stupni projektové dokumentace.
Z hlediska geologického vývoje jak podložních hornin tak kvarterních sedimentů a na
základě provedené rekognoskace terénu lze konstatovat, že nebezpečí vzniku a tvorby
podmáčených míst je z tohoto hlediska poměrně vysoké, zejména pak v prostoru jižně a
jihovýchodně od obce Jílové, kde je trasa vedena místy, která podmáčení terénu již dnes
vykazují.
D.I.4.2 Vlivy na podzemní vodu
Vlivy na hladinu a změny proudění podzemních vod
Hluboké podzemní vody křídového kolektoru stavba přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice
neovlivní.
Ve většině trasy přeložky silnice lze předpokládat přítomnost mělkého horizontu podzemní
vody. Občas se bude jednat o mělkou podzemní vodu sezónní. Možné ovlivnění hladiny
mělkých podzemních vod lze očekávat především ve variantě VA a její tunelové podvariantě
VA1 a to u hlubších zářezů a v místě ražby tunelu dl. 840 m u VA1 (tunel Popovice km 2,33
– 3,17), kde může docházet k odvodnění zemin a hornin. Ražba tunelu je navržena relativně
nehluboko pod povrchem v geotechnicky málo příznivých horninách terciérních vulkanitů a
zejména poloh jejich nesoudržných pyroklastik. Ražbou tunelu tedy dojde k ovlivnění
hydraulických a hydrogeologických poměrů okolí stavby, konkr. k poklesu hladiny podzemní
vody.
Naopak u varianty VB vedené po tělese železniční trasy se zachovává stávající těleso a
niveleta, takže zásah do stávajících hydraulických poměrů bude naprosto minimální. Je to i
s ohledem na skutečnost, že hydraulické poměry jsou v okolí železniční trasy již dlouhodobě
stabilizovány.
Tabulka: Rozsah zemních prací pro jednotlivé varianty
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Varianta VA
Zemní práce

Výkopy (m3)
3

Násypy (m )

Varianta VB

VA1

VA2

VB1

VB2

743 300

687 900

228 100

231 000

793 200

865 000

294 800

295 500

Na základě horninového prostředí s přihlédnutím k hydrogeologické situaci nelze očekávat
větší či soustředěné výrony vody v těchto zářezech (průchod polohou skalních sutí), lokálně
však může docházet ke snížení hladiny podzemní vody nebo alespoň ke snížení její
přirozené vlhkosti.
Pro variantu VA a její podvariantu dále může v oblastech hlubších zářezů docházet
k narušení proudění a odtokového režimu podzemní vody, umělému vytvoření infiltračních
zón.
Tabulka: Délka průchodu jednotlivých variant profilem terénu (m)
VA

VB

VA1

VA2

VB1

VB2

rovina

od -2 do +2 m

3450

3000

8500

8750

násyp

od +2 do +5 m

4000

4100

3000

3000

od +5 do +10
m

2000

2200

150

250

více jak +10 m

350

400

150

150

od -2 do -5 m

1300

900

1450

1100

od -5 do -10 m

1950

1550

900

850

více jak -10 m

500

250

0

50

zářez

Takovéto hydrogeologické podmínky vyžadují budování sanace pod násypy, včetně sanace
v pláni. V zářezech mají mělké podzemní vody nepříznivý vliv na stabilitu svahů. Na druhou
stranu při odvodnění mělkých horizontů může následně dojít k ovlivnění režimu podzemních
vod v širším okolí, což vyvolává střety zájmů.
Trasa přeložky silnice bude vedena na jihu, tj. na pravé straně Jílovského potoka převážně
ve výškové úrovni několik desítek metrů nad místní erozní bází, kterou tato vodoteč vytváří.
Druhá možnost ovlivnění je obecně v oblastech, kde budovaná komunikace jde po náspech
vybudovaných v místech mělké připovrchové zvodně, jejíž hladina dosahuje nízko pod terén.
Zde se může projevit vytvoření překážky pro proudění přitížením terénu násypem, což může
mít za následek zvýšení hladiny podzemní vody na návodní straně. Zde je rovněž třeba
zdůraznit zvýšenou možnost průsaků či vzlínání vody do tělesa náspu. Tyto skutečnosti
budou třeba zohlednit při technickém řešení v dalším stupni projektové dokumentace.
Vliv na kvalitu podzemní vody
Mělké podzemní vody mohou být dotčeny výstavbou komunikace pouze v tom případě, že
nebudou dodržena ochranná opatření před úniky nebezpečných látek a to zejména při
výstavbě v oblastech, kde je zvýšená hladina podzemní vody. Kromě toho je potřeba, aby
nová komunikace byla v podloží dostatečně těsněna a nestala se tak drenážním prvkem,
který by sváděl mělké vody a tím snižoval hladinu v okolí silničního tělesa.
Zdrojem možného znečištění jsou jednak motorová vozidla (úkapy paliva a maziv, výfukové
zplodiny, otěr pneumatik a drobné úniky dopravovaných látek), jednak zimní údržba
komunikace. Z dlouhodobých pozorování kvality podzemních vod v okolí rychlostních silnic a
dálnic vyplynulo, že vlastní provoz vozidel (mimo havarijní případy) se projevuje minimálně.
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Největší obavy byly dříve ze zvýšených obsahů olova, ukázalo se však, že olovo se sorbuje
na jílovité minerály, a do podzemních vod se prakticky nedostává. V současné době se navíc
stále zvyšuje počet aut používajících bezolovnatý benzín, takže i tímto riziko znečištění
výrazně klesá.
Rovněž úkapy ropných látek z motorových vozidel nejsou příliš nebezpečné, protože při
velkém rozptylu dochází snadno k jejich odbourávání a koncentrace ropných látek v
podzemních vodách v okolí silnic se po určitém počátečním nárůstu dále nezvyšuje. Dochází
postupně k rovnováze mezi přírůstky znečištění a úbytky vlivem samočistících procesů.
Zvyšování koncentrace organických látek ve vodách stékajících z povrchu silnice také není
příliš nebezpečné, neboť se jedná převážně o otěry pneumatik. I tyto organické látky se v
přírodním prostředí dobře odbourávají, díky svému velmi jemnému rozptýlení.
V místech přechodu povrchových toků je nutné dbát na permanentní funkčnost všech
technických bariér (např. svodidla, zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy
svedené do kanalizace apod.), které by mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu
s vodou v povrchovém toku, jež má vůči vstupu případného kontaminantu nulový stupeň
přírodní ochrany. Obdobně je nutno dbát na funkčnost a dobrý technický stav nepropustných
silničních příkopů a dešťové kanalizace. Lze doporučit pravidelné kontroly a údržbu těchto
technických zařízení.
D.I.4.3 Vliv na zdroje pitné vody a ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)
Ve vymezeném zájmovém území se nalézá v jednotlivých obcích i řada individuálních
vodních zdrojů s různým využitím i určením. Trasa přeložky se však obydlenému území
vyhýbá a není předpoklad, že by tyto individuální vodní zdroje byly dotčeny či negativně
ovlivněny.
Prameniště pitné vody: Chrochvice – cca 200 m od varianty VA, Horní Oldřichov – cca 700 m
od VA, Martiněves – cca 500 m od VB) jsou dnes ze strany provozovatele opuštěna, navíc
leží v takové vzdálenosti od trasy budoucí komunikace, že jejich případné negativní ovlivnění
se jeví ve světle stávajících znalostí jako bezpředmětné. Přestože jsou výše citované vodní
zdroje již ze strany SčVaK opuštěny, původně vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů
dosud vodoprávně zrušena nebyla. Ve vymezeném zájmovém území, které spadá do správy
SčVaK Děčín a SčVaK Ústí nad Labem se nalézají ochranná pásma vodních zdrojů:
podrobně jsou popsána v kapitole C.II. - Charakteristika současného stavu životního
prostředí, C.II.2 Voda
−

OPVZ Chrochvice: prameniště je opuštěno, zásobeno z vodovodního řádu napojeného
na Děčín, nebude stavbou negativně ovlivněno.

−

OPVZ Horní Oldřichov: prameniště je opuštěno, část zásobena z centrálního
vodovodního řádu, nebude stavbou negativně ovlivněno

−

OPVZ Martiněves („U hřbitova“): prameniště opuštěno, obec zásobena z centrálního
vodovodního řádu. Ochranné pásmo a povolení k odběru vody bylo provozovateli
prameniště (SčVaK Děčín) zrušeno v roce 2003. Stávající přepad je příležitostně
využíván zahrádkáři. Nebude stavbou negativně ovlivněno.

Ve zbývajícím prostoru směrem na Libouchec nezasahuje do zájmového vymezeného
prostoru žádné ochranné pásmo vodních zdrojů. Tato oblast již náleží do kompetence
SčVaK Ústí nad Labem.
Dle vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací se v zájmovém území varianty VB
vedené po železniční trati nenalézají žádné vodní zdroje pro zásobování obyvatel pitnou
vodou.
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V prostoru mezi železniční zastávkou Bynov a Jílovským potokem se nachází úpravna vody
Bynov – km 4,150 varianty VB, cca 50 m severně od trati, objekt ve správě Severočeských
vodovodů a kanalizací. Jako stavební objekt nemá žádné ochranné hygienické pásmo.
Veškeré obce v okolí trasy přeložky 1/13 jsou dnes napojeny na centrální vodovodní
přivaděč z města Děčína. Trasa vodovodního přivaděče je vedena přibližně v trase stávající
silnice I/13 ve směru od Děčína. Dříve byly obce zásobeny z vlastních vodních zdrojů
(Chrochvice, Horní Oldřichov, Martiněves). Tyto vodní zdroje však neodpovídaly svoji
kvalitou ani množstvím jímané vody a postupně tak byly nahrazeny výše uvedeným
centrálním vodovodním přivaděčem. Zdrojem kvalitní pitné vody jsou hlubinné vrty v oblasti
Hřenska, zcela mimo posuzovanou oblast.
V zájmovém území se nevyskytují zdroje přírodních léčivých a minerálních vod a tudíž
nebudou trasou dotčeny ani ovlivněny.
D.I.4.4 Dílčí zhodnocení variant
Možné vlivy realizace záměru na povrchové a podzemní vody jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tabulka: Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Kategorie

VA

VB

V0

Poznámka

Vliv na povrchové
vody

3

3

4

Jílovský potok a jeho drobné přítoky, solení

Vliv na podzemní
vody

2

4

5

Vliv zemních prací během výstavby

Vliv na zdroje pitných
vod

5

5

5

obce jsou napojeny na veřejný vodovod,
významné vodní zdroje jsou v dostatečné
vzdálenosti

Varianta V0
Vzhledem k tomu, že varianta V0 představuje stávající stav nebude mít významný nový vliv
na vody. Silnice I/13 se částečně nachází na území CHKO České středohoří a Labské
pískovce a proto musí být dle zákona č. 114/1992 udělena výjimka pro solení komunikací
v rámci zimní údržby.
Varianta VA
Z hydrogeologického hlediska lze hodnotit sledované území jako málo vhodné pro vedení
liniových staveb. Nové silniční těleso v trase navržené varianty VA a tunelové podvarianty
VA1 bude mít vliv na hydrogeologii zájmového území. V trase se vyskytují mělké podzemní
vody s častými povrchovými výrony. Při odvodnění mělkých horizontů podzemní vody může
dojít k následnému ovlivnění režimu podzemních vod v širším okolí. Varianta VA představuje
největší rozsah zemních prací a z toho důvodu je zde také největší riziko ovlivnění hladiny
podzemní vody. Pro tuto variantu musí být vypracováno posouzení vlivu na podzemní vodu
při realizaci hlubokých zářezů nebo ražení tunelu.
Z hlediska povrchových vod jsou obě varianty srovnatelné. Varianta VA je sice delší, ale
tento rozdíl se vyrovnává vedením trasy v tunelu. Přeložka silnice představuje další místo,
kde se bude v zimním období solit a vliv solení je přímo úměrný délce trasy je proto nutné
žádat o výjimku na solení na území CHKO dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Varianta VB
Varianta VB je z hlediska rozsahu zemních prací významně lepší než varianta VA (o cca 2/3
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menší objem zemních prací). U varianty VB bude zachována stávající niveleta železniční
tratě, takže zásah do hydraulických poměrů bude minimální a zůstanou tak dlouhodobě
stabilizovány.
Z hlediska solení bude realizace přeložky představovat další místo, kde se bude solit. Při
realizace přeložky se bude muset žádat o výjimku na solení na území CHKO České
středohoří dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Ve vymezeném zájmovém území se u obou posuzovaných variant v jednotlivých obcích
nalézá řada individuálních vodních zdrojů s různým využitím a určením. K jejich lokálnímu
ovlivnění může dojít v případě zastižení kvartérní zvodně v malých vzdálenostech od silnice.
Detailní hydrogeologické i inženýrsko-geologické poměry v trase budoucí komunikace budou
muset být ověřeny podrobným inženýrsko geologickým a hydrogeologickým průzkumem,
jehož výsledkům bude podřízeno i technické řešení stavby.
Dále musí být vypracovány havarijní plány pro případ úniku látek škodlivých vodám. Ve fázi
výstavby musejí být důsledně dodržovány vodohospodářské předpisy a normy k ochraně
povrchových i podzemních vod.
Významné vodní zdroje se v trase přeložky nevyskytují, v dalším stupni bude proveden
podrobný hydrogeologický průzkum z hlediska místních studní.
Dílčí závěr:
Z hlediska vod je optimálním řešením přeložky varianta VB, která má významně menší
rozsah zemních prací a tedy nepředstavuje takové riziko z hlediska podzemních vod jako
varianta VA. Také ve vztahu k povrchovým vodám je tato varianta příznivější.
Varianta V0 nepředstavuje další zásah do povrchových ani podzemních vod.
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.

D.I.5 Vlivy na půdu
V souvislosti s realizací záměru přeložky silnice I/13 Děčín - Knínice dojde k záboru
zemědělské a lesní půdy. Navržené varianty jsou z hlediska záboru a průchodu půdami
značně rozdílné. Varianta VA představuje téměř dvojnásobné zábory oproti variantě VB,
přičemž tunelová podvarianta VA1 (tunel Popovice, dl. 840 m, km 2,33 – 3,17) rozsah
trvalého záboru zemědělské půdy částečně zmenšuje. Varianta VB je z hlediska záboru
jednoznačně nejvýhodnější, protože pouze rozšiřuje stávající těleso železniční tratě.
Východní část území je tvořena převážně zemědělskou půdou, západní část je přibližně
rovnoměrně rozdělena mezi půdu zemědělskou a lesní, významný podíl zaujímají též
zastavěné pozemky.
Na základě současných podkladových materiálů bude proveden orientační odhad záboru.
Tabulka: Předběžné odhady záboru půdy u jednotlivých variant
Varianta VA
Zábory (ha)

Varianta VB

VA1

VA2

VB1

VB2

Zábor celkem

44,2

42,2

22,4

23,05

ZPF

34,3

32,5

6,5

8,0
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PUPFL

6,2

6,2

0,5

0,55

ZPF + PUPFL

40,5

38,7

7,0

8,55

Ostatní

3,7

3,5

15,4

14,5

Upřesnění množství záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy bude
zpracováno v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí ze zemědělského půdního fondu
(ZPF)“ a v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí z lesního půdního fondu (LPF)“.
Rozsah trvalého a dočasného záboru půdy v rámci řešení zařízení staveniště a ploch
souvisejících s realizací vlastní přeložky nebyly dosud přesně vyčísleny. Budou vyčísleny v
dalším stupni projektové dokumentace (tj. v dokumentaci pro územní rozhodnutí) pro
vybranou variantu. Také bude upřesněn trvalý a dočasný zábor pro vybranou variantu po
přesném zaměření terénu.
Negativní vlivy působící na půdu mohou být kvantitativního nebo kvalitativního charakteru.
Liniové stavby působí zásadní kvantitativní negativní vliv – zábor půdy. S tím také souvisí
řešení pozemkových úprav. Proto je třeba upřednostnit takové řešení, které má nejmenší
dopady na zábor ekologicky a produkčně hodnotných půd. Zde lze jednoznačně upřednostnit
variantu VB vedenou po stávajícím tělese trati.
Z negativních faktorů kvalitativního charakteru se v bezprostřední blízkosti komunikace
uplatňuje především kontaminace půdy. V menší míře a zejména při nevhodném technickém
řešení se může uplatnit lokální eroze nebo sesuvy na svazích kolem komunikace, zasolení
v důsledku zimní chemické údržby. Nepřímým vlivem chemické údržby komunikací je též
snížení biodiverzity.
V této kapitole je uvedeno celkové zhodnocení vlivu přeložky silnice I/13 Děčín – D8 na
zemědělskou a lesní půdu.
D.I.5.1 Vlivy na zemědělskou půdu
Celkově lze území hodnotit z pedologického hlediska jako méně hodnotné. Nejhodnotnějšími
půdami, které jsou významně plošně zastoupeny jsou fluvizemě modální a hnědozemě
modální. Celkově největší plošný výskyt má půdní typ pseudoglej, který je řazen do druhé
kategorie celkového funkčního potenciálu půd. Půdy s průměrným a nízkým produkčním a
ekologickým potenciálem jsou zastoupeny na relativně velké ploše zájmového území.
Trvalé a dočasné zábory PF, vyhodnocení podle tříd ochrany
Navrhované varianty jsou hodnoceny z hlediska půdního fondu podle tříd ochrany, které jsou
vztažené k jednotlivým BPEJ. Pro tyto účely je sestavena tabulka, která rozděluje celkový
záboru zemědělské půdy na zábory po jednotlivých třídách ochrany ZPF pro posuzované
varianty včetně podvariant.
Realizací hodnocené stavby dojde k trvalému i dočasnému záboru zemědělského půdního
fondu. Naprosto převažují půdy spadající do 4. a 5. třídy ochrany ZPF. Tyto dvě třídy
ochrany ZPF zaujímají ve variantách přibližně 2/3 až 3/4 délky trasy. Jedná se o půdy nižší
kvality s malou produkční schopností. Kolem 3 - 5 % délky připadá na 3. třídu ochrany ZPF.
Kvalitní půdy 1. a 2. třídy jsou zastoupeny ve variantě VA minimálně, do 1 % délky. Podél
varianty VB jsou zastoupeny významněji, cca 8 %, ale nedochází k jejich většímu záboru.
Tabulka záborů zemědělských půdy (ha) podle tříd ochrany ZPF a zábor lesní půdy
Třída ochrany ZPF

varianta A
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VA1

VA2

VB1

VB2

1

0,3

0,3

0,5

0,6

2

0,0

0,0

0,5

0,6

3

3,5

3,5

0,2

0,2

4

19,2

18,1

2,9

3,6

5

11,3

10,6

2,4

3,0

Celkem zábor ZPF (ha)

34,3

32,5

6,5

8,0

Podle předcházející tabulky a slovního vyhodnocení se jeví z hlediska záboru zemědělské
půdy jednoznačně výhodnější varianta vedená po trati železnice. U varianty VA je při
porovnání podvariant o něco výhodnější VA2, kde díky tunelu dochází k menšímu záboru
půdy.
Varianta VB prochází přes produkčně hodnotné pozemky 1. a 2. třídy ZPF, což je dáno jejím
vedením údolní nivou s přirozeným výskytem úrodnějších půd. U této varianty je však
jednoznačnou výhodou, že využívá stávající těleso železniční trati, takže k záboru půdy
dochází omezeně pouze v rozšíření. Tímto se traťová varianta stává z hlediska ochrany
půdního fondu nejvýhodnější variantou. Rozdíl v délkách je vzhledem k celkové délce
přeložky silnice zanedbatelný.
Doporučení z hlediska ochrany půdního fondu
V rámci technických opatření z hlediska ochrany půdního fondu je možno doporučit:
1. v některé z dalších fázích projektové přípravy, po vybrání varianty řešení a konkrétním
zaměření, provést podrobný terénní pedologický průzkum. Jeho účelem je stanovení
mocnosti skrývky a její vyznačení pomocí isobat, které vymezují okrsky s příslušnou
hloubkou skrývané vrstvy podle vlastností půdního pokryvu. Pro výpočet skrývky ornice,
přechodových horizontů a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin, je nezbytné
prostorové vymezení zjištěných skutečností včetně kartografické interpretace – okrsky
skrývek.
2. skrývku kulturních vrstev půdy je nutné provádět a skrývané zeminy využívat ve smyslu §
10 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb. Případné deponie zeminy musí být ošetřovány podle
požadavků uvedené vyhlášky.
3. skrývanou půdní vrstvu doporučujeme využít zejména pro biologické rekultivace a
zúrodnění méně kvalitních půd v zájmovém území.
4. jako součást podrobné projektové dokumentace vypracovat studii pozemkových úprav a
změn vyplývajících z umístění stavby komunikace. V rámci této studie je nutné řešit
zajištění dopravní přístupnosti pozemků dotčených výstavbou komunikace. Konkrétní
řešení doporučujeme konzultovat s majiteli dotčených pozemků.
Pozemkové úpravy
U větších zemědělských pozemků dojde výstavbou komunikace kromě záborů k jejich
rozdělení na více částí. Tím může být ztíženo jejich obhospodařování pokud nebude na tyto
pozemky zajištěn vhodný přístup pro příslušnou zemědělskou techniku. V rámci přípravy
stavby je nezbytné tuto skutečnost respektovat a zajistit přeložky nebo nové přístupové cesty
k těm pozemkům, které budou komunikací odděleny a nebudou vykoupeny pro její výstavbu.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
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Realizací hodnocené stavby dojde ke změně topografie v bezprostředním okolí tělesa
silnice.
V území vznikne liniový antropogenní prvek, který bude nejvýraznější v místech
vysokých násypů, hlubokých zářezů a mostních objektů. Toto platí méně pro variantu VB,
která využívá již vybudované těleso železniční trati.
Vlivy na stabilitu a erozi půdy mohou být nejvýznamnější v úsecích budovaných v prudkých
svazích a v hlubokých zářezech. Budování násypů na svazích překračovaných terénních
sníženin a údolí, stejně jako v nivách vodních toků musí respektovat konkrétní lokální
geologické a hydrogeologické podmínky. Rovněž realizace zářezů musí vycházet z
podrobné znalosti geologické struktury v dotčených lokalitách.
Pro omezení půdní eroze a zachování stability půdního pokryvu musí být v následující
přípravě stavby navržena vhodná opatření. Nezbytnou podmínkou je zachování funkčnosti
melioračních systémů. V dalším stupni projektové dokumentace bude navrženo vhodné
ozelenění tělesa přeložky silnice I/13 (v projektu Vegetačních úprav), které včasným
provedením zabrání půdní erozi a zpevní a stabilizuje svahy násypů či zářezů.
Kontaminace půdy
Komunikace pro motorová vozidla jsou obecně typickým příkladem liniového zdroje
znečištění. Potenciálními zdroji kontaminace půd v okolí silnic jsou: (a) emise výfukových
plynů, (b) posypové soli při zimní údržbě, (c) ropné produkty z úkapů vozidel při havárii. Míra
kontaminace půd je závislá především na typu komunikace a intenzitě dopravy. Pro
navrhovanou silnici I.třídy lze významnější vliv chemické kontaminace očekávat do 10 m od
okraje vozovky.
V případě úniku ropných nebo jiných nebezpečných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. Vybraný dodavatel
stavby a následně i provozovatel silnice I/13 v úseku Děčín – Knínice musí disponovat
dostatkem prostředků k odstranění případných důsledků tohoto typu havárií.
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
komunikace bude eliminováno souborem preventivních opatření (havarijní vybavení
staveniště, záchytné nádoby na úkapy pro stroje apod.), které budou součástí dalšího stupně
projektové dokumentace.
D.I.5.2 Vlivy na lesní půdu
Zábory lesní půdy pro jednotlivé varianty jsou v tabulce č. 61 v kapitole D.I.5.
V rámci obou navržených variant VA a VB (včetně podvariant) dojde k trvalému i
dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) spojenému s odtěžením
lesních porostů. Lesy zaujímají z celkového záboru ve variantě VA cca 14 %, ve variantě VB
pouze cca 2 %. Významný je i rozdíl v absolutních hodnotách. Varianta VA zasahuje do cca
6,2 ha lesa, varianta VB do cca 0,5 ha.
Navržená varianta VA významně protíná komplex lesních porostů na severním svahu vrchu
„Klobouk“. V dalším průběhu míjí jeden z drobných lesních porostů a následně prochází
okrajem lesních porostů na severním svahu vrchu „Výrovna“. V závěru těsně míjí lesní
porosty na severozápadním svahu vrchu „Strážiště“.
Navržená varianta VB na počátku míjí několik drobných lesních porostů. Následně míjí
komplex lesních porostů na severním svahu vrchu „Klobouk“ a protíná pouze jeden
z drobných porostů na jeho okraji. V dalším průběhu míjí drobné lesní porosty a následně
míjí i lesní porosty na severním svahu vrchu „Výrovna“. Až v samém závěru opět protíná
lesní porosty na severozápadním svahu vrchu „Strážiště“.
Mimoprodukční potenciál lesů
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Hodnocení variant z hlediska mimoprodukčního potenciálu lesů pomocí faktoru ekologické
váhy lesa (zákon 289/1995 Sb.). Všeobecně o mimoprodukčním potenciálu lesa a
vyhodnocení zájmového území je v kapitole C.II.5 Les.
Navržená varianta VA výstavby přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice protíná komplex
lesních porostů na severním svahu vrchu Klobouk, kde jsou lesní porosty řazeny do nejméně
významné kategorie mimoprodukčního potenciálu lesů hodnoty 1,4. Jedná se o km cca 3,5 –
5,95. V km 2,33 – 3,17 je trasa vedena ve dvou podvariantách. VA1 je vedena povrchově a
VA2 tunelem. Z hlediska vlivu na lesy se podvarianty neliší, protože tunel je umístěn mimo
lesní půdu.
V dalším průběhu míjejí jeden z drobných lesních porostů, který je zařazen rovněž do
nejméně významné kategorie mimoprodukčního potenciálu lesů hodnoty 1,4. V km 9,15 –
9,30 varianta VA prochází okrajem lesních porostů na severním svahu vrchu Výrovna, vede
po okraji významné kategorie mimoprodukčního potenciálu lesů hodnoty 5,0 (subkategorie
32a - PP Jílovské tisy). Dále prochází v km 9,40 – 9,56 kategorií o hodnotě 3,5 (subkategorie
32g - biologická různorodost). V závěru, km 13,3 – 13,4 varianta VA míjí lesní porosty na
severozápadním svahu vrchu Strážiště, které lze přiřadit do nejméně významné kategorie
mimoprodukčního potenciálu lesů hodnoty 1,4. Varianta zde vede v souběhu s tratí ČD a to
severně, nad tratí ČD. Vrch Strážiště leží jižně – pod tratí.
Varianta VB na počátku míjí několik drobných lesních porostů, z nichž lesní porosty
nacházející se v těsné blízkosti varianty jsou řazeny do nejméně významné kategorie
mimoprodukčního potenciálu lesů hodnoty 1,4. Vzdálenější drobné lesní porosty za
Jílovským potokem a stávající silnicí I/13 jsou řazeny do kategorií mimoprodukčního
potenciálu lesů s váhou 2 – 3,5, ty nebudou stavbou dotčeny ani nepřímo.
Zde je na místě připomenout, že hodnota lesních porostů z hlediska produkčního potenciálu
může být zcela protichůdnou k pohledu na hodnotu lesních porostů z hlediska
mimoprodukčních funkcí lesa (půdoochranná, vodoochranná, klimatická, biodiverzifikační
atd.)
Produkční potenciál lesů
Hodnocení variant řešení z hlediska produkčního potenciálu lesů pomocí kategorií, které
vycházejí z celkového průměrného přírůstu dřevin v cílové druhové skladbě. Všeobecně o
produkčním potenciálu lesa a vyhodnocení zájmového území je v kapitole C.II.5 Les.
Varianta trasy VA významně protíná v km cca 3,5 – 5,95 komplex lesních porostů na
severním svahu vrchu Klobouk. Procházejí zde produkčním potenciálem podprůměrným,
průměrným a nízkým. V místě mostního objektu, km 4,23 zasahuje pod mostem do
vysokého produkčního potenciálu, stejně tak v km 5,55. V dalším průběhu, km 6,85, míjejí
jeden z drobných lesních porostů, který je zařazen do nadprůměrného produkčního
potenciálu lesů. Do lesního porostu varianta nezasahuje.
Následně procházejí okrajem lesních porostů na severním svahu vrchu Výrovna, kde
varianta VA v km 9,66 přechází trať ČD na severní stranu. Zasažený okraj lesa je zařazen do
průměrného produkčního potenciálu. V závěru trasa varianty VA míjí lesní porosty na
severozápadním svahu vrchu Strážiště, které lze přiřadit do nadprůměrného produkčního
potenciálu lesů, konkrétně okrajová část vrchu, která se přibližuje k trati ČD. Trasa VA
přeložky je vedena po druhé straně trati.
Varianta VB míjí na začátku, km 1,4 – 1,7 dva drobné lesní porosty, které jsou
s podprůměrným produkčním potenciálem. V km 3,5 – 3,6 se také přibližuje k drobnému
lesnímu porostu s podprůměrným až nízkým produkčním potenciálem. V km 4,3 – 4,52
traťová varianta nepatrně směrově stávající těleso narovnává a vede tak po okraji lesního
porostu s produkčním potenciálem podprůměrným. U mimoprodukčního potenciálu byl již
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zmíněn vzdálenější lesní komplex za Jílovským potokem a za stávající silnicí I/13 a
z hlediska produkčního potenciálu je řazen do průměrného až podprůměrného. Okraj lesního
porostu na severním svahu vrchu Výrovna, km 9,25 – 9,5 traťová varianta VB nezasahuje.
V závěru přeložky silnice, km 12,9 – 13,25 vede podél samého okraje severozápadního
svahu vrchu Strážiště.
Ovlivnění jednotlivých lesních komplexů
V dalším stupni projektové přípravy budou přeloženy a upraveny všechny trasou dotčené
lesní cesty tak, aby nebyl narušen zavedený systém místní lesní dopravní sítě, aby byl
zajištěn přístup pro dopravu těženého dřeva, ale i z důvodů požární ochrany lesa.
Podvarianty VA1 a VA2 se z hlediska ovlivnění jednotlivých lesních komplexů od sebe
neodlišují. Trasa varianty VA velmi významně ovlivní komplex lesních porostů na severním
svahu vrchu „Klobouk“. V délce trasy, která v tomto lesním komplexu činí více než 2,5 km
(km 3,5 až 5,95), se navíc plánuje výstavba mostů: délky 280 m na vstupu do lesního
komplexu vrchu Klobouk, 50 m přes lesní cestu, 40 m přes nadregionální biokoridor a 420 m
na výstupu z lesního komplexu přes údolí.
Trasa prochází lesními porosty převážně středního a vyššího věku, které se blíží do stadia
plánované obnovy. Varianta tak může způsobit problémy spojené s obnovou těchto lesních
porostů.
V dalším průběhu trasa varianty VA míjí jeden z drobných lesních porostů, který je
středněvěký a nebude výstavbou dotčen.
Následně trasa prochází okrajem komplexu lesních porostů na severním svahu vrchu
„Výrovna“. Tento lesní komplex se nachází na okraji 2. zóny CHKO České středohoří a
zároveň na severním výběžku přírodní památky Jílovské Tisy. Trasa zde okrajově protíná
lesy převážně středního a vyššího věku. V případě výběru této varianty musí být její vedení
v dalším stupni projektové dokumentace v tomto místě upřesněno a to i s ohledem na to, aby
nezpůsobila vážné problémy s výchovou a obnovou lesních porostů.
V závěru v km 13,4 trasa těsně míjí lesní porosty na severozápadním svahu vrchu
„Strážiště“, které by však neměly být výstavbou dotčeny.
Varianta VB ve svém začátku v Děčíně míjí několik drobných lesních porostů mýtného věku.
Vzhledem k tomu, že trasa vede po tělese železniční trati, nebudou porosty zasaženy.
Dále tato varianta vede po severním svahu vrchu Klobouk, kde v km 4,3 – 4,55 bude
upřesněna tak, aby v minimální míře zasáhla do lesního porostu. Na rozdíl od varianty VA do
lesního komplexu vrchu Klobouk nezasahuje.
V dalším průběhu míjí několik drobných lesních porostů, které jsou středního až mýtného
věku. Tyto porosty výstavba opět neovlivní. Následně trasa míjí okraj lesního komplexu
severního svahu vrchu Výrovna (km 9,25 – 10,3), kde jsou porosty středního až mýtného
věku. Trasa se k nim až po okraj přibližuje, ale protože vede po stávajícím tělese železniční
tratě, tak je zasahuje pouze v rozšíření.
V závěru trasa varianty VB vede po okraji lesního porostu mýtného věku na severozápadním
svahu vrchu Strážiště a to v délce cca 300 m. Vede opět po tělese stávající trati a zasáhne
pouze okraj v rozšíření.
Eroze lesní půdy
Obecně při vodní erozi narušuje tekoucí voda povrchovou půdní strukturu a vyplavuje z ní
půdní částice a živiny. Činnost vody působí v nenarušených přírodních podmínkách zvolna a
bez škodlivých důsledků. Náchylnost půdy k erozi je dána jejím zrnitostním složením, její
propustností, strukturou a obsahem humusu v ní.
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Z pohledu lesnické typologie na zájmové území přeložky silnice I/13 Děčín - D8 jsou nejvíce
erozí ohroženy lesní porosty, které se vyskytují na následujících lesních typech:
0N3

-

smrkový bor údolní metlicový

3J9

-

lipová javořina kapradinová

3N1

-

kamenitá kyselá dubová bučina s kapradí osténkatou

Tyto lesní typy se v zájmovém území vyskytují v trase varianty VA v km 3,41 – 4,12, v úseku
km 4,45 – 5,02, v km 5,60 – 5,90. Je to v první třetině trasy při průchodu severním úpatím
svahu Klobouk. Pro variantu traťovou je eroze lesní půdy mnohem nižší.
Protierozní ochranu je třeba realizovat jako komplexní systém a zvolit způsob nejvhodnější
z hlediska záboru půdy, finančních nákladů na realizaci a následný provoz protierozních
opatření. Obecně lze konstatovat, že efektivní návrh systémů protierozní ochrany musí
spočívat v zachycení povrchově odtékající vody na chráněném pozemku, převedení co
největší části povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snížení rychlosti odtékající
vody.
Z pohledu lesního hospodářství (tedy hlavně při těžbě stromů v trase silnice a okolo ní) je
důležité aplikovat níže uvedené šetrné způsoby hospodaření a především nezpůsobit při
výstavbě silnice nevratné poškození lesní půdy a místních odtokových poměrů. Mezi šetrné
způsoby patří:
−

vyklizování těženého dřeva koňským potahem (eventuelně traktorovým navijákem)

−

přibližování těženého dřeva lanovkou, koňským potahem; v terénně nejlepších partiích
pak po svážnici speciálním lesním kolovým traktorem (SLKT) nebo univerzálním
traktorem (UKT)

Lze předpokládat, že pozemky dočasně odňaté z plnění funkcí lesa, budou po ukončení
výstavby silnice I/13 Děčín - D8 opět zalesněny za dodržení pravidel obnovy lesa
stanovených pro tuto přírodní lesní oblast (PLO 5 –České středohoří), kterými jsou zejména:
−

dodržení cílové druhové skladby v závislosti na hospodářském souboru

−

pokud je to možné, pak preference přirozené obnovy

−

použití ruční přípravy půdy při umělé obnově lesa

−

jamková sadba s nepravidelným sponem.

Řada z těchto nově zalesněných pozemků tak bude fungovat jako zasakovací lesní pásy.
Pokud by bylo nezbytné, pak je možné využít celou řadu dalších protierozních technických
opatření jako například:
−

terénní urovnávky

−

příkopy

−

průlehy

−

terasy

−

ochranné hrázky

−

protierozní nádrže.

Pro kontaminaci lesní půdy platí shodné okolnosti a podmínky jako pro půdu zemědělskou a
proto je uvedena v předcházející podkapitole D.I.5.1 Vlivy na zemědělskou půdu –
kontaminace půdy.
D.I.5.3 Dílčí zhodnocení variant
Možné vlivy výstavby na půdu a její zábor jsou shrnuty v následující tabulce:
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Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Předmět hodnocení ukazatele

VA

VB

V0

Poznámka

Vliv na zábor zemědělské
půdy

2

4

5

Varianta VA představuje významně větší zábory
než VB

Vliv na zábor lesní půdy

2

4

5

Varianta VA představuje významně větší zábory
než VB

Vliv na rozdělení porostů

2

4

5

VA tvoří nový koridor

Vliv na kontaminaci půdy

4

4

4

vliv na běžné úrovni, kontaminace solením je do
vzdálenosti 20 m od krajnice

Vliv na erozi půdy

2

4

5

Souvisí s rozsahem zemních prací

Varianta V0
Představuje stávající situaci bez dalších záborů a rizika eroze. Z hlediska kontaminace je u
stávající silnice stejné riziko jako u nově navrhované přeložky.
Varianta VA a VB
Z hlediska vlivu stavby na zemědělskou a lesní půdu lze jednoznačně upřednostnit variantu
VB vedenou po stávajícím tělese železniční trati před variantou VA a to z mnoha níže
uvedených důvodů:
−

mimoprodukční funkce lesa: v nejkritičtějším místě, kterými jsou 2. zóna CHKO České
Středohoří a PP Jílovské tisy, lesní porosty pouze po okraji míjí. Varianta VA je protíná.

−

na rozdíl od varianty VA protíná severní úpatí vrchu Klobouk při jeho kraji a to po
stávajícím tělese železnice. Varianta VA zde významně zasahuje do lesního komplexu. A
navíc z pohledu lesní typologie a eroze jsou zde stanoviště náchylné a snadno
podléhající půdní erozi.

−

varianta VB vzhledem k tomu, že se výrazně méně dotkne lesních porostů a to zejména
na severním svahu vrchu Klobouk, ovlivní i mnohem méně lesní hospodaření a stávající
lesní dopravní síť.

−

trasa varianty VA prochází lesními porosty převážně středního a vyššího věku, které se
blíží do stadia plánované obnovy. Varianta tak může způsobit problémy spojené
s obnovou těchto lesních porostů.

−

vzhledem k tomu, že varianta VA má významně větší rozsah zemních prací lze očekávat
také významnější vliv na erozi půd než u varianty VB.

Trasa přeložky vede přes lesní i zemědělskou půdu a dojde tedy k jejímu záboru dočasnému
i trvalému. Přeložkou silnice I/13 dojde v některých místech k rozdělení zemědělské či lesní
půdy, bude zajištěn vždy přístup na obě části. U lesních komplexů může otevření porostu
vést ke kalamitám způsobených bořivými větry a škůdci. V dalším stupni projektové
dokumentace je nutné vypracovat Vegetační úpravy stavby, které budou pozitivně bránit
možnému vzniku eroze půd. Dočasné zábory je nutné po ukončení stavby rekultivovat.
Dílčí závěr:
Z hlediska vlivu na půdy jsou všechny varianty přijatelné, přičemž varianta VA představuje
výrazně větší zásah na lesní a zemědělskou půdu než varianta VB. Je to dáno zejména
mnohem větším záborem a rozsahem zemních prací ve variantě VA.
Nulová varianta nepředstavuje z hlediska půd další zábory a tudíž bude vliv minimální až
nulový.
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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
Podstatný vliv na výběr a vedení varianty má geologická stavba území a hlavně poloha,
rozsah a druh sesuvných území a konfigurace terénu. Proto podrobnější směrový návrh
trasy a nivelety bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace, který bude vycházet
z podrobnějšího geologického vyhodnocení svážných území za přesného zaměření terénu a
z toho vyplývajících technických opatření.
Charakteristika stavu životního prostředí z hlediska horninového prostředí a přírodních zdrojů
je v kapitole C.II.3.
D.I.6.1 Vliv trasy na sesuvná území
Širší zájmové území patří mezi nejrozsáhlejší sesuvné území v Českém masivu. Jedná se o
území se složitou geologickou, morfologickou a hydrogeologickou stavbou. Zejména v první
polovině trasy je terén velmi členitý, s velkými výškovými rozdíly, rozbrázděný údolími
s vodotečemi, se svahy dlouhými a mírnými ale i strmými. V rámci orientačního průzkumu
nelze zcela detailně analyzovat rizika sesuvných území k posuzovaným variantám přeložky
silnice I/13. Je nutné si uvědomit, že v oblasti známých a registrovaných svahových
deformací, jsou jakékoliv rozsáhlejší zemní práce vysoce rizikové. Mohou být příčinou
narušení stability i na rozsáhlých územích.
Navržená trasa přeložky silnice I/13 v úseku Děčín - Knínice prochází přes celou řadu
sesuvných území, která bude třeba při výstavbě nové komunikace sanovat či jinak vhodně
zabezpečit. Zejména se jedná o oblast v okolí Krásného Studence, dále téměř všechny
severní pravobřežní svahy jižně od obce Jílové, kde jednotlivá sesuvná území vytvářejí
takřka souvislý pruh.
Sesuvy jsou nejvíce postižené svahy vrchu Chmelník. Zejména jeho jižní svahy, které ústí do
kotlovitého uzávěru Račího potoka (již mimo zájmové území). Tato lokalita je jedním
z nejrozsáhlejším sesuvným územím v Čechách. Sesuvné hmoty dosahují mocností 15 – 30
m. Varianta VA vede pouze po okraji tohoto komplexu s to na severovýchodním úpatí
Chmelníku.
Další kumulace sesuvů se vyskytuje na severozápadních svazích Lotarova vrchu a Výrovny.
V zájmovém území je registrováno 20 sesuvů. I přesto, že je trasa navržena tak, aby se
sesuvným územím pokud možno vyhýbala, tak to není v tomto území zcela možné:
- varianta VA (včetně podvariant) kříží přímo sesuvy s označením: 29, 3283, 24, 3378, 13,
15, 20. Z celkové délky trasy 15,070 km prochází přeložka silnice 2,920 km svahovými
deformacemi, tj. 19,4 % z celkové délky. Při terénní pochůzce bylo zjištěno, že u aktivních,
ale i u potenciálních sesuvů jsou zřejmé důsledky svahových pohybů. Jakýkoliv necitlivý a
objemný zásah může iniciovat svahové pohyby ve značném těžko odhadnutelném rozsahu.
- varianta VB (včetně podvariant): vede v km 2,5 po okraji plošně malého, ale aktivního
sesuvu č. 26, který zasahuje do prostoru stávající železniční tratě. Z ostatních sesuvů
(podobně jako VA) kříží sesuvy č.: 24, 3378, 13, 15. Z celkové délky trasy 14,800 km
prochází tato varianta 2,100 km svahovými deformacemi, tj. 14,2 % z celkové délky. Ve
všech případech se jedná o průchod, který již existuje, prochází jimi již stávající těleso
železniční trasy. Jsou tedy určitým způsobem stabilizovány.
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V následující tabulce jsou přehledně zpracovány všechny sesuvy, které výrazně zasahují do
navržených variant trasy přeložky silnice I/13. Sesuvy jsou seřazeny podle průběhu staničení
trasy, ne podle evidenčního čísla sesuvu.
Přehled svahových deformací výrazně zasahujících do trasy
staničení

variant
a

1,37– 1,78
1,83-2,04
6,76-6,87
6,60-6,75
7,17-7,57
7,04-7,45
7,93-8,22
7,80-8,08
8,69-8,90
9,26-10,55
9,15-10,37
2,48-2,52

VA
VA
VA
VB
VA
VB
VA
VB
VA
VA
VB
VB

ev. č.
sesuv
u
29
3283
24

lokalita

stupeň
aktivity

členitost

povrch

prameny

příčina

sanace

Kr. Studenec
Kr. Studenec
Martiněves

aktivní
aktivní
potenciál.

složený
složený
složený

jezírka
jezírka
potůčky

četné
četné
ojedinělé

boč. er.
boč. er.
přirozen

nesanováno
nesanováno
odvodnění

3378

Martiněves

potenciál.

složený

potůčky

ojedinělé

přirozen

odvodnění

13

Jílové

potenciál.

složený

zamokř.

nezjištěn

přirozen

nesanováno

20
15

Jílové
Modrá

potenciál.
aktivní

jednoduch
složený

potůčky
zamokř.

nezjištěn
nezjištěn

přirozen
nejasná

nesanováno
odvodnění

26

Oldřichov

aktivní

lokálně
sanován
v rámci ČD

Tabulka všech svahových deformací v zájmovém území je uvedena v kapitole C.II.3
Horninové prostředí a přírodní zdroje.
D.I.6.2 Vliv na ložiska nerostných surovin a stanovené dobývací prostory
Varianta VA ani varianta VB přeložky silnice I/13 Děčín – D8 nebudou mít vliv na ložiska
nerostných surovin a dobývací prostory.
Z šetření v registru ložisek nerostných surovin /Geofond Praha/ vyplynulo, že se v širším
zájmovém hodnoceném území v prostoru kóty Strážiště (533,9 m n. m.), jižně od obce
Libouchec nalézá výhradní bilancované ložisko stavebního kamene Libouchec-Chvojno
(surovina čedič).
číslo geofondu: 309400000
číslo ložiska:
3094000
název organizace: TARMAC SEVEROKÁMEN Liberec a.s.
Na ložisku je stanoven dobývací prostor:
číslo geofondu: 71038
číslo ložiska:
87103800.
Ložisko není těženo, jedná se o ložisko rezervní. Trasa přeložky do dobývacího prostoru
nezasahuje, nebude třeba provádět žádný odpis zásob.
Dle registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném území
nenalézá žádné chráněné ložiskové území.
Dle registru sesuvných území Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném území
nenalézají žádná evidovaná poddolovaná území.
D.I.6.3 Dílčí zhodnocení variant
Možné vlivy výstavby na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou shrnuty v následující
tabulce:
Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Poznámka
Předmět hodnocení – ukazatele VA VB V0
Vliv na ložiska nerostných
5
5
5 Bez vlivu
surovin
Vliv na dobývací prostory
5
5
5 Bez vlivu
Vliv na poddolovaná území
5
5
5 Bez vlivu
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Varianta VA dle předběžných
geologických studií velmi riziková

Varianta V0
Nulová varianta nebude mít přímý negativní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.
Varianta VA
Varianta VA prochází na 19,4 % celkové délky sesuvným územím. Tunelová podvarianta
VA1 – tunel dl. 840 m v km 2,330 až 3,170 - je navržena v nepříznivých geologických
poměrech. Ražba je prováděna relativně mělce pod povrchem v geotechnicky málo
příznivých horninách terciérních vulkanitů a zejména poloh jejich nesoudržných pyroklastik.
Také ovlivní hydraulické a hydrogeologické poměry v blízkém okolí stavby tj. poklesy hladiny
podzemní vody apod. Stavba však bude prováděna v relativně neobydleném území
s minimálním dopadem.
Varianta VB
Celkem trasa prochází ve 14,2 % celkové délky sesuvným územím. U varianty VB však
nebude otevírán nový pracovní prostor a těleso železnice je již určitým způsobem
stabilizováno. Je tedy z hlediska sesuvů méně problematická než varianta VA.
Posuzované varianty nebudou mít vliv na výhradní ložisko stavebního kamene Libouchec –
Chvojno.
Detailní hydrogeologické i inženýrsko-geologické poměry v trase budoucí přeložky silnice
musí být ověřeny podrobným inženýrsko geologickým a hydrogeologickým průzkumem,
jehož výsledkům bude podřízeno i technické řešení stavby u varianty VA, případně detailní
úpravy vedení u varianty VB.
Dílčí závěr:
Z hlediska sesuvů je varianta přeložky VA na hranici přijatelnosti. Varianta VB je vzhledem
k tomu, že vede územím, které je v současné době stabilizované, významně méně
problematická.
Nulová varianta nebude mít přímý negativní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.
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.

D.I.7 Vlivy na flóru a faunu
Základní vlivy realizace záměru na faunu, flóru a ekosystémy můžeme podle příčin rozdělit
do následujících skupin:
Vlivy přímé

- z trvalého záboru
- z dočasného záboru

Vlivy nepřímé - v důsledku změny prostředí vyvolané stavbou
- v důsledku provozu na komunikaci a údržby komunikace
- v důsledku ruderalizace přírodního prostředí
vlivy z trvalého záboru půdy
Jedná se o nejzávažnější vlivy, protože při nich dochází k nevratné a trvalé likvidaci určitých
biotopů.
O závažnosti zásahu rozhodují především dvě skutečnosti:
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−

rozsah zásahu a technické řešení včetně minimalizačních opatření

−

přítomnost daného biotopu v zájmovém území, kde je velmi důležitou skutečností, zda
postižená lokalita je jediným refugiem daných společenstev v oblasti, nebo zda je tento
biotop v oblasti hojně zastoupený, tedy nahraditelný.

vlivy z dočasného záboru půdy
Tyto vlivy jsou obdobné jako u trvalého záboru, s tím rozdílem, že u dočasného záboru se
jedná o vratný děj a je možné počítat s postupnou revitalizací prostoru.
vlivy v důsledku změny prostředí vyvolané stavbou
Do této skupiny patří dělící účinek kapacitní komunikace, negativní ovlivnění biotopů,
nacházejících se pod mosty srážkovým a světelným stínem a další.
vlivy v důsledku provozu na komunikaci a údržby
V blízkosti komunikace jsou rostliny a živočichové ovlivněni imisemi, živočichové navíc
hlukem a v noci osvětlením z aut. Dalším negativním vlivem v této skupině je kontaminace
biotopů splachy z komunikace a zasolování vlivem chemické zimní údržby.
vliv ruderalizace přírodního prostředí
Tento vliv spočívá především v expanzi ruderálních rostlinných společenstev na odkrytých
plochách silničního tělesa a v nebezpečí zavlečení invazních druhů.
D.I.7.1 Vlivy na flóru
Vliv na flóru je rozdělen na 2 části:
A) vliv na zvláště chráněné druhy
B) vliv na dřeviny rostoucí mimo les
A) Vliv na zvláště chráněné druhy
V trase projektované přeložky silnice I/13 Děčín – D8 (Malé Chvojno – Děčín) bylo v roce
2005 - 2006 zaevidováno a zkoumáno 70 dílčích lokalit, na kterých byl během jedné
vegetační sezóny prováděn botanický průzkum, se zřetelem na druhy zvláště chráněné,
ohrožené a regionálně význačné. Ve zprávě jsou zahrnuty druhy získané během průzkumu
v terénu, vypsané z literárních podkladů a z ústního sdělení od dalších botaniků a ochránců
přírody.
1. V zájmovém území bylo zaznamenáno 543 taxonů cévnatých rostlin.
2. Z tohoto počtu je 14 druhů chráněných podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to
v kategorii:
silně ohrožené
hvozdík pyšný pravý Dianthus superbus subsp. superbus
hořeček nahořklý pravý Gentianella amarella subsp. amarella
hladýš pruský Laserpitium prutenicum
vstavač osmahlý Orchis ustulata
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tis červený Taxus baccata
ohrožené
prstnatec Fuchsův pravý Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
prstnatec májový pravý Dactylorhiza majalis subsp. majalis
přeslička větevnatá Equisetum ramosissimum
pětiprstka žežulník pravá Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
koprník štětinolistý Meum athamanticum
hadilka obecná Ophioglossum vulgatum
vstavač mužský znamenaný Orchis mascula subsp. signifera
vrba plazivá Salix repens
úpolín nejvyšší Trollius altissimus
Podle Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka F. ed. 2001) bylo
v zájmovém území zaznamenáno 37 taxonů, uvedených v Biologickém průzkumu, který je
přílohou dokumentace EIA.
Vyjma výše uvedených zvláště chráněných a ohrožených druhů se ve studovaném území
nacházejí regionálně význačné (vzácné) a charakteristické druhy, u kterých je nutné
zohlednit jejich výskyt v rámci regionu a věnovat jejich lokalitám zvýšenou pozornost a zajistit
jejich účinnou ochranu, případně zvolit vhodný management k uchování a rozvoji těchto
druhů a jejich populací.
Důvody vzácnosti jednotlivých druhů jsou dány celkovou vzácností druhu v rámci svého
rozšíření, úbytkem druhu vlivem změn v rámci charakteru biotopů, změnami v hospodaření
v území a obecnou vzácností typů stanovišť v dané oblasti.
Tyto druhy se vyskytují společně s ohroženými a chráněnými podle výše uvedených
právních předpisů a víceméně dokreslují cennost a unikátnost celé oblasti. Konkrétní druhy
jsou uvedeny v příloze.
V následující tabulce je uveden přehled zvláště chráněných druhů s komentářem k vlivu
jednotlivých variant. Všechny botanické lokality s vyznačením lokalit s výskytem zvláště
chráněných druhů jsou na mapě Botanické lokality přiložené v kapitole C.II.6.1.
Přehled zvláště chráněných druhů ve vztahu k celkovému posouzením vlivů varianty VA a
VB
Varianta VA
Dactylorhiza
majalis subsp.
majalis

Varianta VB

Z hledisky přímých vlivů jsou obě
varianty dosti vyrovnané (varianta
VA vychází a něco příznivěji).
Nepřímé vlivy jsou u obou variant
téměř stejné

Přímé vlivy této varianty jsou mírně větší než u
varianty VA. Nepřímé vlivy jsou u obou variant téměř
stejné

Přímé i nepřímé vlivy jsou menší než Přímé i nepřímé vlivy na populaci jsou silnější než u
Dactylorhiza fuchsii
varianty VA, výraznější rozdíl je u přímých vlivů
u varianty VB, výraznější rozdíl je u
susbsp. fuchsii
přímých vlivů
Populace přímo neohrožena,
Dianthus superbus
nepřímé vlivy jsou u této varianty
subsp. superbus
menší

Populace přímo neohrožena, nepřímé vlivy jsou u
této varianty silnější

Equisetum
ramosissimum

Nepřímé vlivy jsou srovnatelné
s variantou VB, přímé vlivy jsou
výrazně menší

Nepřímé vlivy jsou srovnatelné s variantou VA, přímé
vlivy jsou výrazně větší. Výskyt taxonu je často vázán
na těleso žel. trati

Gentianella
amarella subsp.

Nepřímé vlivy jsou srovnatelné
s variantou VB, přímé vlivy jsou

Nepřímé vlivy jsou srovnatelné s variantou VA, přímé
vlivy jsou závislé na projektu připojení přeložky
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amarella

závislé na projektu

silnice k železniční trati

Gymnadenia
conopsea subsp.
conopsea

Přímé vlivy na populaci jsou
znatelně menší než u varianty VB,
nepřímé vlivy jsou vyrovnané

Přímé vlivy na populaci jsou větší (na některých
lokalitách výrazně) než u varianty VA, nepřímé vlivy
jsou vyrovnané

Laserpitium
pruthenicum

Populace přímo neohrožena,
nepřímé vlivy jsou u této varianty
menší

Populace přímo neohrožena, nepřímé vlivy jsou u
této varianty silnější

Meum
athamanticum

Přímými vlivy je populace více
ohrožena touto variantou, nepřímé
vlivy jsou vyrovnané s variantou VB

Přímými vlivy je populace ohrožena jen minimálně,
nepřímé vlivy jsou prakticky stejné jako u varianty VA

Ophioglossum
vulgatum

Přímé vlivy na populace jsou na
většině lokalit menší než u varianty
VB. Nepřímé vlivy na populace jsou
u obou variant vyrovnané

Přímé vlivy na populace jsou na většině lokalit větší
než u varianty VA. Nepřímé vlivy na populace jsou u
obou variant vyrovnané

Orchis mascula
subsp. signifera

Přímé vlivy této varianty na populace
jsou malé. Nepřímé vlivy však
mohou poškodit (zlikvidovat) většinu
nebo všechny rostliny v populacích

Taxon je vázán zejména na fragmenty luk v okolí
železniční trati. Přímý vliv této varianty na jeho
populace je značný. Nepřímé vlivy zřejmě poškodí
(zlikvidují) i zbytek populací.

Orchis ustulata

Vliv obou variant je přibližně stejný

Vliv obou variant je přibližně stejný

Salix repens

Populace není přímo ovlivněna.
Velmi malé jsou i nepřímé vlivy

Populace není přímo ovlivněna. Středně silné
nepřímé vlivy

Taxus baccata

Populace není přímo ovlivněna.
Nepřímé vlivy o málo větší než u
varianty VB

Populace není přímo ovlivněna. Nepřímé vlivy o málo
menší než u varianty VA

Trollius altissimus

Přímé vlivy této varianty na jeho
populace jsou na většině lokalit
menší než u varianty VB. Nepřímé
vlivy jsou u obou variant téměř
stejné.

Taxon je vázán na fragmenty podmáčených luk
v okolí železniční trati, často přímo na úpatí žel.
náspu. Přímý vliv této varianty na jeho populace je
většinou větší než u varianty VA. Nepřímé vlivy jsou
u obou variant téměř stejné.

Obě varianty procházejí územím, které je velmi cenné z hlediska výskytu zvláště chráněných
druhů rostlin. O skutečném vlivu na dané populace rozhodne konkrétní technické řešení,
které bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Pro minimalizaci vlivu je
třeba zajistit:
a) upřesňující botanický průzkum (minimálně 1 sezónu) s cílem přesného zaměření lokalit
zvláště chráněných druhů
b) využití technických opatření: opěrné zdi, dílčí posun trasy, rozšíření stávajícího tělesa
železničního tělesa pouze na jednu stranu (varianta VB), oplocení, umístění objektů
staveniště mimo cenné lokality, optimalizace příjezdových komunikací.
Návrh konkrétního řešení aplikovaný na upřesněné lokality zvláště chráněných druhů bude
podkladem pro žádost o výjimky ze zásahu do zvláště chráněných druhů rostlin podle
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. O výjimky bude muset
být žádáno u obou variant (VA, VB).
B) Vliv na dřeviny rostoucí mimo les
Na základě požadavku ze zjišťovacího řízení byl v rámci dokumentace EIA proveden
rámcový dendrologický průzkum, který je samostatnou přílohou dokumentace. Jedná se o
předběžné zhodnocení vyskytujících se druhů dřevin v obou navrhovaných variantách.
Dřeviny byly hodnoceny po jednotlivých lokalitách, které jsou zakresleny v mapové příloze
této zprávy v měřítku 1 : 5 000.
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V dendrologickém průzkumu bylo popsáno celkem 104 dendrologických lokalit v trase obou
variant navrhované přeložky. Některé lokality jsou společné pro obě varianty.
a) charakter dendrologických lokalit
Dominantní postavení z hlediska počtu zasažených dendrologických lokalit stavbou mají
v případě varianty VA polní remízky a remízy na louce a v případě traťové varianty VB
náletové porosty podél železniční trati. Polní remízy a remízy na loukách jsou většinou malé
skupiny zeleně, často náletového charakteru, rostoucí na obhospodařovaných kulturních
loukách. Porosty podél železniční trati ji prakticky lemují v celé délce a míra jejich dotčení
závisí na rozsahu záboru. V některých úsecích jsou tyto porosty v dostatečném odstupu a
stavbou přeložky nebudou pravděpodobně dotčeny.
Dalšími početnějšími skupinami jsou zahrady a zahrádkářské kolonie zejména v blízkosti
Děčína, břehové porosty a okraje lesa.
b) druhové složení dotčených dřevin
Z výčtu druhového složení stromů a keřů vyplývá, že dendrologické lokality jsou druhově
poměrně bohaté. Počet druhů zvyšují zejména zahrady, zahrádkářské kolonie a park. Jinak
se jedná o běžně se vyskytující druhy okrajů lesa, polních remízků a doprovodných porostů
podél vodních toků a komunikací. Přehled druhů zjištěných v rámci dendrologického
průzkumu je uveden v tabulce 67. Jednotlivé dendrologické lokality jsou zakresleny v mapě
umístěné v příloze Dendrologický průzkum.
Z dendrologického průzkumu vyplývají následující závěry:
a) dotčené dendrologické lokality jsou běžného charakteru vyplývajícím z charakteru zdejší
krajiny,
b) žádnou variantou není dotčena nějaká dendrologická lokalita mimořádného významu,
která by limitovala výběr variant,
c) konečný vliv na dřeviny rostoucí mimo les bude záviset na konkrétním technickém
řešení, které bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
Platí zde stejné závěry jaké byly diskutovány u zvláště chráněných druhů.
Celkový přehled druhů dřevin dotčených trasou
český název

latinský název

bez černý

Sambucus nigra

borovice černá

Pinus nigra

borovice lesní

Pinus sylvestris

brslen evropský

Euonymus europaeus

bříza bělokorá

Betula pendula

buk lesní

Fagus sylvatica

cesmína ostrolistá

Ilex aquifolium

douglaska tisolistá

Pseudotsuga mensienzii

dub letní

Quercus robur

dub zimní

Quercus petraea

habr obecný

Carpinus betulus

hloh sp.

Crategus sp

hrušeň obecná

Pyrus communis

jabloň obecná

Malus domestica
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jalovec čínský

Juniperus chinensis

jasan ztepilý

Fraxinus excelsior

javor babyka

Acer campestre

javor jasanolistý

Acer negundo

javor klen

Acer pseudoplatanus

javor mléč

Acer platanoides

jedle obrovská

Abies grandis

jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia

jilm vaz

Ulmus laevis

jírovec maďal

Aesculus hippocastanum

lípa srdčitá

Tilia cordata

líska obecná

Corylus avellana

maliník obecný

Rubus ideaus

olše lepkavá

Alnus glutinosa

ořešák královský

Juglans regia

ostružiník křovitý

Rubus fruticosus

pámelník bílý

Symphoricarpos albus

pěnišník

Rhododendron x hybridum

růže šípková

Rosa canina

smrk ztepilý

Picea abies

smrk pichlavý

Picea pungens

svída krvavá

Swida sanguinea

švestka domácí

Prunus domestica

tis červený

Taxus baccata

topol černý cv. Italica

Populus tremula cv. Italica

topol osika

Populus tremula

trnka obecná

Prunus spinosa

trnovník akát

Robinia pseudoaccacia

třešeň

Prunus avium

tušalaj vrásčitolistý

Viburnum rhytidophyllum

vrba sp.

Salix sp.

vrba bílá

Salix alba

vrba jíva

Salix caprea

vrba košařská

Salix viminalis

zerav východní

Thuja orientalis

zerav západní

Thuja occidentalis

zlatice prostřední

Forsythia x intermedia

D.I.7.2 Vlivy na faunu
Vliv daný trvalým a dočasným záborem
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Zoologicky nejhodnotnější lokality jsou na základě výsledků průzkumu ty, které náleží k
největšímu lesnímu komplexu na vrchu Klobouk, tj. lokality Horní Oldřichov, a jeho okolí,
tj. mozaiky lesa, lesních lemů a lučních ploch v okolí Martiněvsi. Pokud by měla být přeložka
silnice I/13 realizována v trase varianty VA, na těchto lokalitách bude vliv z trvalého záboru
nejzávažnější. Zmírnění tohoto vlivu je navrženo vedením úseku mezi km 2,33 – 3,17
v tunelu, podvariant VA1. Rovněž citlivé přemostění cenných biotopů (údolí potoků) omezuje
negativní vliv komunikace na faunu. Varianta trasy VA je pokud možno posunuta k okraji
tohoto uceleného lesního komplexu, což je z pohledu jeho rozdělení a tím i značného
omezení migrace a celkové komunikace jednotlivých živočišných druhů i celých
společenstev pozitivním prvkem. Na druhé straně je třeba na tomto místě zdůraznit, že fauna
celého lesního komplexu je téměř identická, což potvrdily i výsledky průzkumu v letech 2004
a 2006, kdy byly zkoumány různé biotopy v rámci těchto dvou rozsáhlých lokalit.
Varianta VB, která je vedena v celé své trase po současné železniční trati Děčín Novosedlice, je řešením, které významným způsobem snižuje negativní vliv stavby na faunu.
Trvalý zábor půdy nebude tak rozsáhlý, dojde pouze k rozšíření stávajícího traťového tělesa
na parametry rychlostní komunikace. Přímé vlivy na živočichy budou tedy stejné jako
v případě varianty VA, ale v mnohem menším rozsahu. Z pohledu vlivu na faunu je varianta
VB jednoznačně upřednostněna před variantou VA.
Výše uvedená konstatování neplatí pouze pro nejcennější území mezi Horním Oldřichovem
a Martiněvsí, ale obecně pro celou trasu komunikace. Varianta VB vedená po železniční trati
je tedy v celé trase z hlediska vlivu na faunu příznivější.
Ke zmírnění důsledků trvalého i dočasného záboru části biotopů, resp. k omezení
negativního vlivu komunikace na okolní biotopy, které neleží přímo v trase, nemohou být
v úsecích procházejících cennými lokalitami umísťovány žádné vedlejší stavby (parkoviště,
čerpací stanice, motoresty apod.). V těchto úsecích je také nezbytné omezit dočasný zábor
půdy, tzn. deponie materiálu, parkovací místa pro mechanizaci a doprovodné obslužné
aktivity, na minimální nezbytně nutnou míru. Trasa musí být řádně protihlukově odstíněna a
musí být odkanalizována. Důležitým technickým opatřením je umožnění průchodnosti pod
tělesem komunikace a zamezení střetů živočichů se silniční dopravou.
Dočasným záborem mohou být ohroženy zejména luční biotopy v okolí komunikace
s výskytem vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů i obratlovců. Jde o louky
nad katastrálním územím Martiněves, na kterých se vyskytují „naturové“ druhy modrásků,
chřástal polní aj. a louky v okolí Jílového, Modré a Libouchce s výskytem zvláště chráněných
druhů ptáků (chřástal polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný) a s populací kriticky
ohroženého druhu střevlíka zlatitého.
Vlivy v důsledku změny prostředí vyvolané stavbou
Základním vlivem tohoto typu je dělící účinek kapacitní komunikace. Silniční těleso rozděluje
přirozené areály živočichů a znesnadňuje nebo znemožňuje migraci za potravou, na místa
rozmnožování apod. Při nevhodném řešení může dojít k izolaci určitých částí populace a ke
snižování její životaschopnosti.
Pro ptáky většinou trasa netvoří zásadní překážku, jiná situace je u savců a u obojživelníků.
Savci se pravidelně pohybují krajinou při vyhledávání potravy. Zde je třeba zajistit
dostatečnou průchodnost trasy a současně zabránit vstupu zvěře na komunikaci z důvodu
bezpečnosti silničního provozu.
Významnost vlivu dělícího účinku komunikace se v tomto případě bude snižovat, čím blíže
bude trasa současným liniovým komunikacím – železniční trati a současné silnici z Děčína
do Teplic. Zde již tento účinek existuje a dojde pouze k rozšíření dělícího pásu. Je nezbytné
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v úsecích, kde trasa přeložky vede po povrchu, zhotovit oplocení zamezující přístup zvěře na
silnici.
Důležitým opatřením je zhotovení podchodů pro drobné živočichy, zejména pro obojživelníky
v úsecích, kde trasa nevede přemostěním vodního toku, údolí nebo v tunelu. Tento problém
řeší migrační studie, která bude rovněž upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace
po výběru varianty. V dokumentaci EIA byla zpracována rámcová migrační studie s
předběžným návrhem umístění a rozměrů migračních průchodů. Orientační rozměrové
parametry migračních podchodů jsou uvedeny v následujícím textu.
Délka podchodu (d)
Vzhledem k tomu, že se jedná o dvoupruhovou komunikaci, bude délka podchodu malá.
Preferovány jsou podchody kolmé na osu komunikace. Výjimkou mohou být mosty přes
vodoteč, kde ji doporučujeme ponechat ve svém přirozeném směru.
Šířka podchodu (š)
Je závislá na tom, pro jakou kategorii živočichů a jak velkou očekáváme funkčnost
migračního objektu. Pro kategorii A ( jelen) až B (srnec) při funkčnosti dostatečné až ideální
se musí šířky podchodů pohybovat v rozmezí 30 – 60 m.
Výška podchodu (v)
Hodnoty výšky podchodu jsou závislé na niveletě trasy a opět jako šířka kategorii živočichů a
určité očekávané funkčnosti objektu. Pro kategorii A (jelen) až B (srnec) při funkčnosti
dostatečné až ideální se musí výška podchodu pohybovat v rozmezí 7 – 40 m.
Vzhledem k tomu, že se v rámci České republiky je zájmové území zařazeno do oblasti
zvýšeného významu jsou doporučeny tyto vzdálenosti migračních průchodů na silničních
novostavbách:
Doporučené vzdálenosti umístění migračních průchodů (km) pro zajištění průchodnosti pro
volně žijící živočichy
kategorie území

kategorie

živočichů

A (jelen)

B (srnec)

C (liška)

I. mimořádného
významu

3-5

1,5-2,5

1

II. zvýšeného významu

5-8

2-4

1

Návrh umístění migračních průchodů pro zajištění průchodnosti pro volně žijící živočichy –
velké a střední savce
přibližné umístění migračního průchodu

charakteristika

(km od – do)
Varianta VA (podvarianta VA1)
km 3,27 – 3,55 navržen most délky 280 m

mostní objekt o dostatečné délce a výšce, který zajistí
průchod mezi vrchy Klobouk a |Popovickým vrchem

km 4,95 – 5,05 most min. délky 50 m

zde musí být s ohledem na převedení nadregionálního
biokoridoru 17 – 28 v dalším stupni projektové
dokumentace upřesněn mostní objekt o min. délce 50 m
a dostatečné výšce. Spojuje vrch Klobouk s CHKO
Labské pískovce, konkr. se Sněžníkem.

v tomto místě je průchod zajištěn i velkým mostem:
km 5,45 – 5,87 most délky 420 m
km 9,38 – 10,12 velký most o délce 740 m

tato velká mostní estakáda přemosťuje částečně
biocentrum 13 Vysoký vrch a převádí variantu na druhou
stranu železnice. Zajistí spojení mezi vrchy Výrovna a
Holým vrchem.
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v této části je potřeba zajistit kvalitní migrační propojení
směrem od Libouchce na jihovýchod k vrchu Strážiště –
zajištění regionální migrační cesty současně
s převedením lokálního biokoridoru

Varianta VB (podvarianta)
mostní objekt musí být navržen s ohledem na převedení
nadregionálního biokoridoru 17 – 28. Spojuje vrch
Klobouk v CHKO České Středohoří s CHKO Labské
pískovce, konkr. se Sněžníkem.

cca km 4,7 s ohledem na niveletu most délky min.
50 m
zachování funkčnosti stávajících mostků a
propustků pod tělesem železniční tratě
cca km 9,0 s ohledem na niveletu varianty

most o délce min. 25 m a dostatečné výšce, který zajistí
migrační spojení mezi vrchy Výrovna a Holým vrchem
současně s převedením lokálního biokoridoru.

cca km 13,2 s ohledem na niveletu min. délky 50 m

v této části je potřeba zajistit kvalitní migrační propojení
směrem od Libouchce na jihovýchod k vrchu Strážiště –
zajištění regionální migrační cesty současně
s převedením lokálního biokoridoru

Je zřejmé celá zájmová oblast jako i Ústecký kraj patří k oblastem s vysokou fragmentací
krajiny dopravou. To se týká především pánevních oblastí a nížiny kolem Labe a Ohře.
Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů a druhy z příloh ke směrnicím EU (NATURA 2000)
V následujícím přehledu jsou uvedeny zvláště chráněné druhy živočichů a druhy z příloh ke
směrnicím Evropské unie NATURA 2000. Podrobné zařazení druhu do třídy, řádu, čeledi,
charakteristika druhu a příčiny ohrožení jsou rozepsány v příloze dokumentace. Dále jsou
podrobně v příloze popsány výskyty v trase, charakteristika vlivu na druh.
Kriticky ohrožené druhy
Střevlík zlatitý (Carabus auratus)
Návrh opatření: omezit trvalý i dočasný zábor lučních ploch (deponie materiálu a zeminy,
parkoviště, odstavné plochy apod.).
Zmije obecná (Vipera berus)
Návrh opatření: speciální opatření nejsou vyžadována.
Silně ohrožené druhy
Modrásek očkovaný (Maculinea telejus)

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Návrh opatření: omezit trvalý i dočasný zábor totenových luk.
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Návrh opatření: zachovat v přirozeném stavu drobné potůčky, tekoucí z lesního komplexu
mezi Horním Oldřichovem a Libouchcem do údolí Jílovského potoka. Omezit zásah do
lesních porostů, zprůchodnění tělesa komunikace vytvořením podchodů.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Návrh opatření: omezit trvalý zábor i dočasný zábor suchých nezastíněných biotopů v trase.
Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)
Návrh opatření: omezit trvalý zábor i dočasný zábor podmáčených nezastíněných biotopů v
trase.
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Návrh opatření: omezit trvalý i dočasný zábor biotopu, speciální opatření nejsou vyžadována.
Chřástal polní (Crex crex)
Návrh opatření: omezit trvalý i dočasný zábor půdy při stavbě, zejména na lučních biotopech
v okolí Martiněvsi, Jílového a Modré; další opatření jsou těžko konkretizována.
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Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Návrh opatření: nejsou vyžadována speciální opatření.
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Návrh opatření: nejsou vyžadována speciální opatření.
Ohrožené druhy
Svižník polní (Cicindela campestris)
Návrh opatření: speciální opatření nejsou vyžadována.
Střevlík Carabus arcensis
Návrh opatření: omezit trvalý i dočasný zábor vhodných biotopů (deponie materiálu a
zeminy, parkoviště, odstavné plochy apod.), speciální opatření nejsou vyžadována.
Prskavec Brachinus crepitans
Návrh opatření: speciální opatření nejsou vyžadována.
Mravenec (Formica spp.)
Návrh opatření: pokud se budou kupovitá hnízda vyskytovat přímo v trase komunikace nebo
v její bezprostřední blízkosti, je nutné provést transfer na náhradní lokalitu. To bude
upřesněno až při tzv. záchranném průzkumu přímo v trase.
Čmelák (Bombus spp.)
Návrh opatření: nejsou vyžadována, transfer hnízd možný dle metodiky ČSOP, ale neúčelný.
Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
Návrh opatření: omezit trvalý i dočasný zábor vhodných biotopů (deponie materiálu a
zeminy, parkoviště, odstavné plochy apod.), případně je možné vysbírání larev jarní a letní
generace.
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Návrh opatření: k eliminaci dělícího účinku komunikace je nutno zbudovat vhodné podchody.
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Návrh opatření: omezit trvalý zábor vlhkých luk. Speciální opatření nejsou vyžadována.
Krkavec velký (Corvus corax)
Návrh opatření: nejsou navržena speciální opatření.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Návrh opatření: omezit trvalý i dočasný zábor spojený s odstraňováním rozptýlených křovin.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Návrh opatření: nevyžadují se.
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Návrh opatření: nevyžadují se.
Druhy z přílohy ke směrnici EU o ptácích (kromě druhů zvláště chráněných)
Žluna šedá (Picus canus)
Návrh opatření: nevyžadují se.
Je velmi pravděpodobné, že v trase se vyskytují další zvláště chráněné nebo naturové druhy,
uváděné v literatuře z lokalit, kterými trasa prochází nebo nalezené v bezprostřední blízkosti
trasy. A jsou jimi:
přástevník kostivalový (Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria): Horní Jílové N
čolek horský (Triturus alpestris): Jílové, Krásný Studenec
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skokan štíhlý (Rana dalmatina): Libouchec

SO

užovka obojková (Natrix natrix): Libouchec

O

plch velký (Glis glis): uváděn z více lokalit v nejbližším okolí

O

plšík lískový (Muscardinus avellanarius): uváděn z více lokalit v nejbližším okolí SO
D.I.7.3 Vlivy na ekosystémy
Zhodnocení vlivu přeložky komunikace na ekosystémy lze chápat jako syntézu popsaných
vlivů na dílčí složky. Tyto vlivy nepůsobí odděleně, ale ve funkčním komplexu – důsledkem
jejich spolupůsobení se stávající ekosystém více či méně přetváří v ekosystém nový. Přitom
je nutné zdůraznit liniový charakter silniční stavby, který omezuje oblast vlivů na různě široká
pásma od osy komunikace. Obecně je závažnost vlivů silniční stavby na ekosystémy úměrná
jejich aktuální hodnotě a vnímavosti vůči zásahům, související s výstavbou silnice a
provozem na ní.
V zájmovém území se vyskytuje mozaika ekosystémů. Cennějšími dotčenými ekosystémy
jsou nivní louky a břehové porosty podél vodních toků a lesní porosty. Podrobně jsou
ekosystémy popsány v následujících kapitolách.
V rámci této kapitoly budou diskutovány vlivy na (A) zvláště chráněné druhy, (B) územní
systém ekologické stability, (C) významné krajinné prvky, (D) lokality Natura 2000.
A) Vliv na zvláště chráněná území
Trasa přeložky v obou variantách zasahuje do zvláště chráněných území velkoplošných i
maloplošných.
Velkoplošná zvláště chráněná území
Přeložka komunikace I/13 se dotýká nebo vede v blízkosti dvou chráněných krajinných
oblastí:
a) CHKO Labské pískovce
Přeložka komunikace I/13 ani v jedné variantě nezasahuje do chráněné krajinné oblasti
Labské pískovce, vede pouze v její blízkosti. Vliv na CHKO se nepředpokládá.
b) CHKO České středohoří
Přeložka komunikace I/13 v obou variantách zasahuje pouze do samého okraje CHKO
České středohoří v jejím severním výběžku. Kontakt s hranicí CHKO je uveden v následující
tabulce:
Střet přeložky I/13 s CHKO České středohoří
varianta

podvarianta

km
0,0 – 9,65

popis
vede v okrajové části CHKO,

km 3,27 – 3,55 mostní objekt 280 m

od km 5,0 – 9,65 cca 100 –
200 m od severní hranice

km 5,45 – 5,87 mostní objekt 420m

vede souběžně s hranicí
CHKO, která kopíruje
železniční trať – nezasahuje
do CHKO

bez vlivu, mimo CHKO

shodná s podvariantou VA1

na km 2,33 – 3,17 je navíc navržen
tunel o délce 840 m, který minimalizuje
vliv na bezlesou partii a krajinný ráz,
která je součástí CHKO České
středohoří.

VA1
9,65–
15,07

VA

VA2

opatření

0,0 – 9,65
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vede po okraji, ve vzdálenosti
0,0 – 8,05 200 m od severní hranice
CHKO
8,05 –
14,8

vede po samé hranici CHKO,
kterou zde tvoří železnice

varianta neotvírá nový koridor, vede po
železničním tělese
bez vlivu

Maloplošná zvláště chráněná území
Navržená přeložka ve variantě VA vede po okraji Přírodní památky Jílovské tisy. Míra
zásahu je uvedena v následující tabulce:
Střet přeložky I/13 s Přírodní památkou Jílovské tisy
varianta

VA

km

opatření

8,50 – 9,10 vede ve vzdálenosti 300 m a
přibližuje se do vzdálenosti 20 m
od severovýchodního okraje PP

9,15–9,30
VB

popis

zasahuje okrajově do památky ve
vzdálenosti cca 50 m od okraje a
to zářezem

nezasahuje vede ve vzdálen. 230 m od okraje

trasa zde vede v zářezu

při výběru této varianty je potřeba její trasu
optimalizovat ve snaze o co možná nejmenší vliv
na Přírodní památku a její bezprostřední okolí
bez vlivu

Na základě výše uvedených skutečností, lze konstatovat, že varianta VA bude mít negativní
vliv na zvláště chráněná území v oblasti. Tunelová podvarianta VA2 u Krásného Studence je
jednoznačně upřednostňována před podvariantou VA1. Zásah do chráněných území u
varianty VA lze považovat na hranici přijatelnosti a v dalším stupni projektové dokumentace
při výběru této varianty je třeba zvážit a navrhnout všechna možná kompenzační opatření
včetně posunutí trasy tak aby do PP Jílovské tisy nezasahovala. Varianta VB je přijatelná a
její vliv je minimální.
B) Vliv na územní systém ekologické stability
ÚSES lze zjednodušeně chápat jako jednotu statických a dynamických součástí. Za
statickou složku můžeme považovat skladebné části tzv. biocentra, které umožňují přežívání
biocenózy, za dynamickou pak biokoridory, které jsou prostředkem migrace zajišťující
propojení mezi biocentry. Silniční stavba ohrožuje funkčnost statické i dynamické složky
ÚSES. Vzhledem k jejímu liniovému charakteru se ale projevuje spíše dělícím účinkem než
zmenšením plochy skladebných částí ÚSES.
V dotčeném území se střety s prvky ÚSES omezují většinou na křížení biokoridorů, ojediněle
trasa zasahuje do biocenter. V následujícím přehledu jsou uvedeny prvky, které se nacházejí
v blízkosti přeložky (varianty VA i VB), nebo je trasa kříží.
Vliv přeložky na biocentra a opatření
č.

název

varianta VA

LBc 31

Řeka Labe

km 0,0: asi 200 m od začátku úseku, bez vlivu, bez
opatření

varianta VB
bez vlivu

km 2,6 – 3,1
LBc 30

Popovický
vrch

VA1 – přeložka vede cca 250 m od LBc, biokoridor
vedoucí k biocentru je převeden přes přeložku pod
mostním objektem

bez vlivu

VA2 – trasa vede od km 2,33 – 3,17 tunelem o délce
840 m, snížení vlivu
LBc 28

Klobouk

km 4,2 – 5,0: LBc v dostatečné vzdálenosti cca 600
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m od přeložky, bez opatření. NBk, který biocentrum
propojuje je přes přeložku převeden mostem

NBk převeden mosty

RBc 17

Rokle nad
Bynovem

km: 4,3 – 5,5: trasa v dostatečné vzdálenosti cca
500 m, bez opatření

km 4,5 –5,0: trasa 400 m od
RBc , bez opatření

LBc 12

Martiněvské
louky

km 6,7 – 7,0: přeložka vede 50 m od biocentra, při
výstavbě minimalizovat zásah do tohoto Bc, vodní
toky, které jsou součástí Bc jsou převedeny
mostními objekty

km 6,7 – 7,9: varianta vede
150 m od LBc, bez vlivu

Vysoký les

km 9,4 – 9,8: vede po severním okraji Bc, od km 9,4
– 10,1 je lokalizován mostní objekt o délce 740 m,
který minimalizuje vliv na Bc

km 9,3 – 9,6: vede po okraji
Bc, minimalizovat zábor při
rozšiřování tělesa

LBc 13

Vliv přeložky na biokoridory, které varianty VA i VB kříží, a návrh opatření
č.

km VA

km VB

varianta VA

varianta VB

NBk K8

0,0-0,3

-

Bez přímého vlivu, bez opatření

-

LBk 29-31

1,8

-

v dalším stupni PD zajistit převedení Bk,

-

LBk 30-31

1,2, 2,0
a 2,6

-

přeložka kříží LBk na třech místech, Bk
bude převeden mostními objekty,
v podvariantě VA2 je křížení v km 2,6
bez problému, trasa je vedena v tunelu

-

LBk 28-30

3,4

-

realizace mostního objektu dl. 280 m

na km 2,5 v podvar. VB1 navržen
tunel dl. 130 m

LBk 17 - 30

-

na km 2,45 je převeden Bk
současně s místní komunikací

2,4 - 5,2 -

v km 4,8 – 5,2 vede souběžně s
VB

NBk 17-28

5,1

4,7

na km 4,94 je navržen mostní objekt o
délce 20 m, v km 5,5 – 5,9 je lokalizován
mostní objekt o délce 420 m, v dalším
stupni PD rozšířit mostní objekt z 20 m
na min 40 m, aby byly splněny podmínky
funkčnosti NBk

LBk 23

6,9

6,7

realizace mostního objektu 50 m

LBk 28

9,1

-

na km 4,3, km 4,9, km 5,2
navrženy mostní objekty o dl. 20
m, v dalším stupni projektové
dokumentace rozšířit most na km
4,9 na 40 m, aby byly splněny
podmínky funkčnosti NBk
realizace mostního obj. dl. 20 m

Bk vede souběžně s trasou cca 200 m,
v dalším stupni PD navrhnout posunutí o bez vlivu
několik metrů

LBk 25

9,3

9,1

v místě křížení není Bk převeden, na km
9,4 je navržen mostní objekt o délce 740
m, v dalším stupni PD zvážit převedení
Bk pod mostním objektem

LBk 22-25

11,1

10,9

realizace mostního objektu dl. 20 m

realizace mostního objektu dl. 20
m

LBk 20-21

13,9

13,6

realizace mostního objektu dl. 20 m

realizace mostního objektu dl. 20
m

realizace mostního obj. dl. 20 m

Trasa přeložky v obou variantách je řešena tak, aby minimalizovala zásah do jednotlivých
prvků územního systému ekologické stability. Navržené mostní objekty a tunely převádí
jednotlivá biocentra i biokoridory přes trasu přeložky v obou variantách. Přesto dochází
k dílčím konfliktům s prvky ÚSES:
Varianta VA (VA1, VA2)
V případě realizace této varianty zajistit v dalších stupních projektové dokumentace:
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−

rozšíření mostního objektu, který převádí nadregionální biokoridor NBk 17 - 28 z 20 m na
min. šířku 40 m, tak aby byly zajištěny podmínky ochrany přírody.

−

podrobně zpracovat vliv trasy na LBc 13, varianta VA prochází okrajem biocentra,
minimalizovat zásah do Bc

−

zajistit převedení biokoridoru Bk 29 - 31 přes přeložku v místě křížení

−

zajistit převedení biokoridoru Bk 25 přes přeložku v místě křížení

−

zvážit možnost posunutí Bk 28 o několik metrů jižně, tak aby nedocházelo ke kontaktu s
trasou

Varianta VB (VB1, VB2)
V případě realizace této varianty zajistit v dalších stupních projektové dokumentace:
−

rozšíření mostu v úseku km 4,7 – 4,9 na 40 m, aby byly splněny podmínky funkčnosti
NBk

−

u podvarianty VB2 zajistit převedení biokoridoru 17- 30

C) Vliv na významné krajinné prvky
V trase přeložky ve variantě VA a VB i jejich podvariantách bylo charakterizováno 32
významných krajinných prvků, které jsou definované v zákoně o ochraně přírody a krajiny č.
114/1992 Sb. Charakteristika VKP je uvedena v kap. C.II.6.10. V následující tabulce jsou
uvedeny jednotlivé významné krajinné prvky, které přeložka kříží a navržené kompenzační
opatření, tak aby zásah byl minimalizován.
Přehled VKP, které se vyskytují v trase přeložky (VA i VB) a návrh opatření
č.

VKP

popis VKP

1

vodní tok a
údolní niva

Chrochvický potok, levostr.
přítok Labe

na km 0,54 – 0,8 je navržena
galerie dl. 250 m, na km 1,24 a
na km 1,96 jsou navrženy
mostní objekty

-

2

les

Lužní les podél
Chrochvického potoka

při výstavbě minimalizovat
zábor do lužního lesa

-

3

vodní tok a
údolní niva

pravostranný přítok
Jílovského potoka Jelení
potok

na km 3,28 – 3,55 je navržen
mostní objekt dl. 280 m

-

Lužní les podél
pravostranných přítoků
Jílovského potoka

na km 3,28 – 3,55 je navržen
mostní objekt dl. 280 m,
při výstavbě minimalizovat
zásah do lužního lesa

-

Pravostranný přítok
Jílovského potoka

na km 3,3 – 3,55 most dl. 280 m -

4

les

5

vodní tok a
údolní niva

Úpatí severního svahu
vrchu „Klobouk“

varianta VA

na km 4,25 mostní objekt, na
km 4,9 je navržen mostní objekt

varianta VB

minimalizace záboru při
rozšiřování komunikace

6

les

7

vodní tok

pravostranný přítok
Jílovského potoka

na km 5,44 a 5,87 je realizován
mostní objekt dl. 420 m

na km 5,54 most dl. 10 m

8

vodní tok a
údolní niva

Martiněveský potok

na km 6,2 – 6,25 je realizován
mostní objekt

km 5,93 most dl. 8 m

9

vodní tok a
údolní niva

pravostranný přítok
Jílovského potoka

km 6,75 v dalším stupni PD
realizovat trubní propust

v dalším stupni PD
realizovat alespoň trubní

přes NBk, na km 5,45 – 5,87
most dl. 420 m
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propust
lužní les

na km 6,9 je realizován mostní
objekt

minimalizace záboru při
rozšiřování komunikace

vodní tok a
údolní niva

pravostranný přítok
Jílovského potoka

na km 6,9 je realizován mostní
objekt

km 6,75 most dl. 15,0 m

12

vodní tok a
údolní niva

pravostranný přítok
Jílovského potoka

km 7,22 v dalším stupni PD
realizovat trubní propust,

13

les

lužní les podél
pravostranného přítoku
Jílovského potoka

na km 7,57 je realizován mostní
objekt

bez zásahu

14

vodní tok a
údolní niva

pravostranný přítok
Jílovského potoka

na km 7,57 je realizován mostní
objekt

km 7,35 most dl. 15 m

15

vodní tok

Hornojílovský potok

na km 8,25 je realizován
mostní objekt

km 8,04 most dl. 30 m

16

les

listnatý les

km 8,8 vede 30 – 50 m od lesa,
bez opatření

minimalizace záboru při
rozšiřování komunikace

17

les

lesní komplex Výrovna

na km 9,4 – 10,14 je realizován
mostní objekt dl. 740 m

minimalizace záboru při
rozšiřování komunikace

18

les

Lužní les podél Jílovského
potoka

na km 9,4 – 10,14 je realizován
mostní objekt dl. 740 m

bez zásahu

19

vodní tok

pravostranný přítok
Jílovského potoka

na km 9,4 – 10,14 je realizován
mostní objekt dl. 740 m

km 9,6 most dl. 10 m

20

les

listnatý les

km 10,2 přeložka vede
v dostatečné vzdálenosti, bez
opatření

minimalizace záboru při
rozšiřování komunikace

21

les

lužní les podél Červeného
potoka

přeložka vede v dostatečné
vzdálenosti, bez opatření

minimalizace záboru při
rozšiřování komunikace

22

vodní tok a
údolní niva

Červený potok

na km 10,55 je realizován
mostní objekt

km 10,3 mostní objekt 15
m

23

vodní tok

pravostranný přítok
Jílovského potoka

na km 10,85 je realizován
propust

km 10,62 most dl. 8 m

24

vodní tok

Liščí potok

na km 11,05 je realizován
mostní objekt

km 10,82 most dl. 20 m

25

les

lesní porost SZ od vrchu
Strážiště

minimalizace záboru

minimalizace záboru při
rozšiřování komunikace

26

vodní tok

pravostranný přítok
Jílovského potoka

na km 13,72 je realizován
mostní objekt

v dalším stupni PD
realizovat alespoň trubní
propust

27

vodní tok

Chvojenský potok

na km 13,87 je realizován
mostní objekt

km 13,62 most dl. 15 m

10

les

11

km 1,58 most dl. 10 m
28

vodní tok

Jílovský potok

km 6,35 napojení stávající
silnice
km 10,94 most dl. 20 m

km 5,58 most dl. 10 m
km 7,90 most dl. 10 m
km 10,82 most dl. 20 m

strmý zalesněný svah nad
železnicí

-

minimalizace záboru při
rozšiřování komunikace

vodní tok

rameno pravostr. přítoku
Jílovského potoka

-

km 2,5 – 2,6 přesypaný
tunel

31

les

lesní remíz u železniční
trati

-

32

vodní tok

pravostranný přítok
Jílovského potoka

-

29

les

30

VB1 kříží lesní remíz
VB2 okrajový zásah
km 3,9 most dl. 25 m
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Navržená přeložka vede v blízkosti nebo kříží 32 významných krajinných prvků. V rámci
stavby jsou navržena taková opatření, která minimalizují vliv na jednotlivé významné krajinné
prvky. Přesto lze konstatovat, že varianta VA je z hlediska vlivu na významné krajinné prvky
konfliktnější než varianta VB. V dalším stupni projektové dokumentace po výběru výsledné
varianty je třeba upřesnit technická opatření, tak aby funkčnost všech prvků byla zachována.
D) Vliv na lokality Natura 2000
Vliv na lokality Natura 2000 je součástí samostatné přílohy Hodnocení vlivů záměru na
lokality soustavy Natura 2000.
Při vyhodnocení vlivů záměru byly brány v úvahu vlivy způsobené stavbou i provozem silnice
I/13 Děčín – D8. Hranice PO Labské pískovce se v Libouchci stáčí k východu a vede po
silnici č. I/13 směrem na Modrou, Jílové a Děčín (Příloha 1 nařízení vlády č. 683/2004).
Varianta VA: Tato varianta se výrazněji přibližuje k hranici ptačí oblasti (PO) Labské
pískovce na úrovni severních svahů vrchu Klobouk nad pravým břehem Jílovského potoka
(cca 4,5 km staničení) a vede podél ní až do Libouchce. Nikde do PO nezasahuje. Těleso
plánované silnice této varianty se EVL Jílové u Děčína škola nejvíce přiblíží na úrovni
Jílového, a to na vzdálenost cca 400.
Vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany v PO Labské pískovce při variantě VA
PŘEDMĚT OCHRANY PO/EVL

VLIV BĚHEM VÝSTAVBY

VLIV BĚHEM PROVOZU

Chřástal polní

0

0

Datel černý

0

0

Sokol stěhovavý

0

0

Výr velký

0

0

Netopýr velký

0

-1

Varianta VB: Tato varianta silnice I/13 kopíruje trasu regionální železniční tratě ČD Děčín –
Novosedlice mezi Děčínem a Libouchcem s tím, že tato trať by v případě její realizace byla
zrušena. Podstatná část vede těsně podél hranice PO Labské pískovce, ovšem nikde do ní
nezasahuje. Těleso plánované silnice této varianty se EVL Jílové u Děčína škola nejvíce
přiblíží na jižním okraji Jílového, a to na vzdálenost cca 250 m.
Vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany v PO Labské pískovce při variantě VB
VLIV BĚHEM VÝSTAVBY

VLIV BĚHEM PROVOZU

Chřástal polní

0

0

Datel černý

0

0

Sokol stěhovavý

0

0

Výr velký

0

0

Netopýr velký

-1

-1

PŘEDMĚT OCHRANY PO

Je prakticky vyloučeno, že by u kteréhokoli z předmětů ochrany PO Labské pískovce došlo
během výstavby a provozu silnice I/13 Děčín – D8 k jakémukoli narušení celistvosti jejich
lokalit. V případě EVL Jílové u Děčína – škola nebude nikterak ovlivněna vlastní EVL, ale
není vyloučeno, že budou během výstavby i provozu u obou variant mírně negativně
ovlivněna (-1) loviště jediného předmětu ochrany – netopýra velkého. Žádná účinná
zmírňující opatření nejsou k dispozici
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Hodnocený záměr v obou variantách nemá významný negativní vliv na žádný předmět
ochrany PO Labské pískovce ani EVL Jílové u Děčína - škola.
D.I.7.4 Dílčí zhodnocení variant
Možné vlivy výstavby na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty v následující tabulce:
Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Kategorie

Podkategorie

VA

VB

V0

(NP)

5

5

5

(CHKO)

2

3

4

(NPR)

5

5

5

(PR)

5

5

5

(NPP)

5

5

5

(PP)

2

5

5

Jílovské tisy, trasa km cca 9,250

lesy

2

4

5

lesní komplex Klobouk, Výrovna

rašeliniště

5

5

5

Národní park
Chráněná krajinná oblast
Zvláště
chráněná
území

Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka

Ze zákona
Významné
(114/1992 Sb.)
krajinné prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Regionální
Lokální

Rostliny
Zvláště
chráněné
druhy
Živočichové

CHKO Labské pískovce
CHKO České středohoří

Jílovský potok, Chrochvický
potok, Jelení potok, Martiněveský
potok, Hornojílovský p., Červený
p., Liščí potok, Chvojenský potok

vodní toky

3

3

4

rybníky

4

4

5

jezera

5

5

5

údolní nivy

3

4

5

5

5

5

biocentrum

5

5

5

biokoridor

3

3

3

NBk 17-28 Jezeří – Stříbrný vrch

biocentrum

5

5

5

RBc 17 Rokle nad Bynovem

biokoridor

5

5

5

biocentrum

3

3

5

biokoridor

3

4

4

kriticky ohrožené

5

5

5

silně ohrožené

3

2

5

ohrožené

3

2

5

kriticky ohrožené

2

3

5

silně ohrožené

2

3

5

ohrožené

Registrované orgánem ochrany přírody
Nadregionální

Poznámka

údolní nivy vodních toků, např.
Jílovského

2

3

5

Natura

ptačí oblasti

4

4

4

PO Labské píkovce

2000

evropsky významné lokality

4

4

5

EVL Jílové u Děčína - škola

Pozn.: přítomnost regionálních a lokálních prvků ÚSES je prověřena biologickým
průzkumem
Zájmový koridor je z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy značně problematický.
Varianta V0
Nulová varianta představuje stávající situaci, takže nedojde k dalšímu negativnímu vlivu na
faunu, flóru a ekosystémy. Stávající silnice není zprůchodněná z hlediska migrace živočichů,
což bude v případě realizace přeložky řešeno.
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Stávající silnice tvoří hranici CHKO Labské pískovce a ptačí oblasti Labské Pískovce. Lze
tedy konstatovat že prakticky je stávající silnice v celém hodnoceném úseku v kontaktu se
zvláště chráněným územím. Stávající silnice také kříží 6 lokálních biokoridorů a jeden
nadregionální biokoridor. Většina těchto prvků je v místě křížení se silnicí nefunkční.
Varianta VA
Z hlediska flóry je varianta VA ve srovnání s variantou VB příznivější. Naopak u zoologických
lokalit lze určit větší míru zásahu do cenných lokalit u varianty VA. Varianta VA znamená
významně větší zábor půdy a rozsah zemních prací což způsobí i větší míru zásahu do
biotopů rostlin a živočichů.
Trasa v obou variantách VA i VB prochází CHKO České středohoří. Varianta VA zasahuje
okrajově do přírodní památky Jílovské tisy. Jižně od obce Martiněves prochází osa
nadregionálního biokoridoru s vymezeným ochranným pásmem, která kříží trasu.
V zájmovém koridoru se také nachází velké množství významných krajinných prvků daných
ze zákona č 114/1992 Sb. Varianta VA (VA1 i VA2) představuje silný zásah do ekosystémů.
Konfliktní jsou úseky, kdy trasa prochází po úpatí vrchu Klobouk (VKP, NBk) a okrajový
zásah do přírodní památky Jílovské tisy. V rámci této varianty je třeba zajistit velké množství
kompenzačních opatření. Z hlediska vlivu na ekosystémy je významná skutečnost, že
varianta VA představuje průměrnou šířku nového záboru 27 m, zatímco varianta VB, která je
vedená v trase železnice pouze cca 4,5 m (zbytek je součástí tělesa železnice). Výsledkem
je, že celková plocha destrukce ve variantě VA je významně větší než ve variantě VB.
Varianta VB
V blízkosti železniční trati se vyskytují cenné botanické lokality s výskytem zvláště
chráněných druhů a z toho důvodu je varianta VB z hlediska flóry horší než varianta VA. Na
druhou stranu však představuje významně menší zábor půd a tedy i zásah do biotopů rostlin
a živočichů. Z hlediska migrací nepředstavuje tato lokalita nový koridor, což snižuje negativní
vliv záměru na migraci živočichů. Z hlediska migrací bude navržená přeložka v obou
navrhovaných variantách zajišťovat dostatek míst pro migraci živočichů.
Varianta VB (VB1 i VB2) je z hlediska vlivu na ekosystémy přijatelná. Nezasahuje významně
do přírodních biotopů, koridor je daný trasou železnice.
Dílčí závěr::
Varianta VA je z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy na hranici přijatelnosti. Varianta
VB je přijatelná a lepší než varianta VA.
Varianta nulová nepředstavuje nový významný negativní vliv na faunu, flóru a ekosystémy.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.7 je zpracována s dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Podrobné zhodnocení vlivu na krajinný ráz je uveden v samostatné studii „Krajinný ráz“,
která je přílohou dokumentace. V této kapitole jsou shrnuty obecné zásady pro vliv přeložky
komunikace na krajinu a identifikace konfliktů s hodnotami krajinného rázu a zhodnocení
přijatelnosti jednotlivých variant.
Posuzovaný záměr spadá do území, které je podle metodiky Míchala (1997), zařazeno do
kategorie B + harmonická krajina zvýšené hodnoty. Důkazem krajiny s dochovaným
charakterem krajinného rázu se škálou výrazných prvků je i to, že tato krajina zasahuje do
okrajové části CHKO České středohoří. To bylo vyhlášeno pro jedinečnost krajinného reliéfu
mladotřetihorního vulkanického pohoří, pestrost geologickou, rostlinnou i živočišnou. Viz
kapitola C.II.7 Krajinný ráz.
D.I.8.1. Hodnocení podle obecných zásad pro daný typ stavby
Stavby tohoto typu patří obecně ke stavbám, které mají potenciálně značný vliv na krajinný
ráz Skutečný dopad závisí na dodržování veškerých zásah při trasování a technickému
řešení jednotlivých úseků. Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku dvoupruhové
komunikace bude negativní vliv na krajinný ráz částečně eliminován.
Zásada omezení délky rovných úseků
Dlouhé rovné úseky působí v krajině nepřirozeně. Směrové řešení přeložky komunikace se
tuto zásadu snaží respektovat. Komunikace v obou variantách prochází územím s velkými
výškovými rozdíly a s velkou členitostí, tato zásada je vzhledem ke konfiguraci terénu
dodržena.
Zásada minimalizace zářezů a násypů
Z hlediska zhodnocení vlivu na krajinný ráz je důležité výškové vedení trasy v krajině.
Vzhledem k tomu, že přeložka prochází územím s velkými výškovými rozdíly, vyžaduje
stavba ve variantě VA velký rozsah prací. Tyto rozměry odpovídají měřítkům zdejší
morfologii terénu. Varianta VB je vedena převážně v tělese regionální trati a nevyžaduje
velký rozsah zemních prací.
Zásada přiměřenosti technických děl charakteru krajiny
Rozsah technických umělých prvků (mostů, estakád, opěrných zdí aj.) by měl být úměrný
charakteru krajiny. Tyto prvky jsou přijatelnější v krajině průmyslové a výrazně antropogenní,
nežli v krajině zemědělského a přírodního charakteru. Zájmové území, kterým trasa prochází
lze hodnotit jednoznačně jako urbanizovanou, mozaikovitou krajinu s velkým výskytem
přírodních prvků (zalesněné vrcholy, údolí s vodními toky, louky), které jsou součástí CHKO
České středohoří.
Ve variantě VA jsou lokalizovány velké mostní objekty a tunely, které překonávají přírodní
biotopy (lesy, vodní toky). Velké mostní objekty narušují harmonické vztahy v krajině a
harmonické měřítko.
a) vedení trasy v tunelu
km 0,50 – 0,75: galerie délka 250 m, překonává biokoridor Chrochvického potoka na začátku
úseku při průchodu obytnou zástavbou Chrochvic (DoKP 1)
km 2,40 - 3,15: var. VA2 tunel dl. průchod bezlesou partií u Popovického vrchu (DoKP 2)
b) velké mostní objekty
km 3,25 – 3,60: mostní objekt dl. 280 m, překovává biokoridor (DoKP 2,3)
km 5,40 – 5,80: mostní objekt dl. 420 m, převádí nadregionální biokoridor (DoKP 3)
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km 9,4 0 – 10,10: estakáda dl. 740m, snížení vlivu na přírodní památku Jílovské tisy (DoKP,
3,5)
Na variantě VB jsou v místě stávajících mostů navrženy nové silniční mosty a ty jsou
doplněny o další malé mosty v křižovatkách a na spojovacích komunikacích od křižovatek na
stávající komunikace. Délka mostů se pohybuje mezi 10 – 25 m. Velké mostní objekty, které
by narušovaly harmonické vztahy v krajině se na trase varianty VB nenacházejí.
D.I.8.2. Identifikace konfliktů s pozitivními hodnotami přírodní, kulturní a historické
charakteristiky
Identifikace konfliktů s pozitivními hodnotami přírodní, kulturní a historické charakteristiky
jsou vymezeny do jednotlivých dotčených krajinných prostorů, které byly charakterizovány
v kap. C.II.7.2.
DoKP 1 Děčín
Varianta VA
Konflikt s přírodními prvky je v jižní části vymezeného prostoru, v místě průchodu údolím
Chrochvického potoka v městské části Děčín XXV Chrochvice. Komunikace se odpojuje od
křižovatky se silnicí I/62 vede v krátkém zářezu a dále následuje „galerie“ dlouhá 250 m. Na
tuto galerii navazuje okružní křižovatka. Stavba zasahuje do lokálního biokoridoru, který je
veden podél Chrochvického potoka. Lokalizací trasy do údolí budou částečně narušeny
přírodní charakteristiky (zásah do ÚSES a VKP). Zásah trasy na přírodní charakteristiky lze
považovat za přijatelný, neboť údolí je zastavěno zahrádkářskými koloniemi, na které
navazuje obytná zástavba. Kulturní charakteristiky se zde nevyskytují.
Varianta VB
Varianta je vedena po východním okraji vymezeného prostoru. Začátek úseku je v km 0,0
jako okružní křižovatka na současné komunikaci I/13. Křižovatka je situována do prostoru
s průmyslovými areály u železniční stanice Děčín. Tato varianta je vedena po tělese zrušené
regionální železniční trati. Přírodní hodnoty nebudou narušeny, trasa vede v blízkosti
Jílovského potoka, který je lokálním biokoridorem, ale zásah ani jiné ovlivnění se
nepředpokládá. V blízkosti této varianty se nachází dvě kulturní památky. Na km 0,55 – 0,70
pivovar. Varianta VB nebude mít významný vliv, před pivovarem se směrově napojuje na
železnici a vede v podpovrchovém přesypaném úseku. Na km 1,10 se nachází Ovčí můstek.
Kamenný můstek přes Jílovský potok se nachází 25 m od varianty VB, trasou nebude
ovlivněn. Kulturní a historické hodnoty nebudou narušeny.
DoKP 2 Krásný Studenec
Varianta VA
Varianta prochází středem vymezeného prostoru ve směru J – S. Na km 1,2 a 2,0 kříží údolí
Chrochvického potoka. Potok s lužními porosty na obou březích je veden jako lokální
biokoridor a dále je významným krajinným prvkem. Tok bude přemostěn mostními objekty.
Stavba negativně ovlivní přírodní charakteristiku tohoto území. Zásah lze považovat za
středně silný. Dále stavba protíná komunikaci mezi Krásným Studencem a Popovicemi od
km 2,3 – 3,2 se dostává do konfliktu s hodnotami krajinného rázu. Trasa prochází
v hlubokém zářezu západně od Popovického vrchu bezlesou partií severním směrem na
úpatí vrchu Klobouk. V tomto místě jsou narušeny nejen přírodní hodnoty krajinného rázu,
ale především hodnoty estetické, které ovlivní scenérii krajiny. Vzhledem k průchodu trasy
bezlesou partií, dochází k vizuálnímu kontaktu především z vyvýšených míst. Z tohoto
důvodu je na km 2,3 – 3,14 navrženo podvariantní řešení:
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VA1 – přeložka prochází tímto územím v hlubokém zářezu, na který navazuje na km 3,3
mostní objekt o délce 280 m
VA2 – na km 2,3 – 3,14 je navržen tunel dl. 840 m, tento tunel snižuje negativní vliv přeložky
na bezlesou partii mezi dvěmi zalesněnými vrcholy Klobouk a Popovický vrch, která jsou
součástí CHKO České středohoří
Lze konstatovat, že z hlediska snížení vlivu na krajinná ráz mezi dvěmi vrcholy u obce
Krásný Studenec je jednoznačně upřednostňována varianta VA2 – realizace tunelu dl 840 m
před podvariantou VA1 průchod přeložky bezlesou partií v zářezu.
Kulturní a historické charakteristiky nebudou dotčeny.
Varianta VB
Tato varianta do dotčeného krajinného prostoru nezasahuje
DoKP 3 České středohoří
Varianta VA
Tato varianta prochází dotčeným prostorem v úseku od km 6,3 – 9,7. Vede souběžně
s regionální tratí, která vymezuje severní hranici CHKO České středohoří. Významné
konflikty s přírodními hodnotami jsou patrné na dvou místech. První konflikt je v místě
průchodu varianty po úpatí vrchu Klobouk. Varianta prochází zalesněným svahem převážně
v hlubokém zářezu v délce cca 2,5 km. Na km 5,3 – 5,9 je navržen mostní objekt o délce
420 m, neboť zde prochází osa nadregionálního biokoridoru s vymezeným ochranným
pásmem. Vedení trasy po úpatí vrchu Klobouk představuje silný zásah do přírodních
charakteristik území. Bude otevřen nový koridor, který rozčlení zalesněné území. Vzhledem
k vedení trasy v zářezu lesním porostem nebude trasa viditelná z vyvýšených míst a
nenaruší se příliš estetické vztahy v krajině. Druhý výrazný konflikt s přírodními hodnotami je
v úseku na km 9,0 – 9,7 varianta zasahuje okrajově do přírodní památky Jílovské tisy. Vliv
bude částečně snížen vedením trasy v hlubokém zářezu s návazností estakády o délce 740
m. Jedná se o silný zásah do přírodních hodnot krajinného rázu. Trasa nebude mít vliv na
kulturní charakteristiky.
Varianta VB
Tato varianta vede v tělese železniční trati nebo se k ní přimyká. Neotvírá žádný nový koridor
v území. Trať tvoří současně severní hranici CHKO České středohoří a vymezeného
dotčeného prostoru. Vzhledem k vedení trasy po náspu trati, která vede po okraji obytné
zóny obcí Martiněves a Jílové nedochází k významnému konfliktu s přírodními ani
historickými hodnotami území. Vliv varianty na krajinný ráz je minimální.
DoKP 4 Bynov - Oldřichov
Varianta VA
Varianta VA do vymezeného prostoru nezasahuje.
Varianta VB
Traťová varianta tvoří jižní hranici vymezeného dotčeného prostoru na pravém břehu
Jílovského potoka. Vede na okraji lesního porostu v tělese železniční trati s minimálními
výškovými a směrovými odchylkami. Z tohoto důvodu neotvírá nový koridor v zalesněném
území a nezasahuje do přírodních hodnot.
DoKP 5 Údolí Jílovského potoka
Varianta VA
Tato varianta do vymezeného prostoru významně nezasahuje. Nezasahuje ani do CHKO
Labské pískovce. Vede souběžně s jižní hranicí prostoru, která je vyznačena podél
železniční trati na pravém břehu Jílovského potoka Trasa vede krajinou převážně v násypu.
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Na km 9,2 – 9,9 je lokalizována dlouhá estakáda 740 m, která částečně naruší krajinný ráz
dané oblasti. Negativní hledisko bude sníženo především konfigurací terénu. Celkově lze
konstatovat, že varianta výrazně nenaruší přírodní charakteristiky území. Okrajově zasahuje
do několika významných prvků a prvků územního systému ekologické stability. Tyto prvky
budou převedeny mostními objekty, aby jejich funkčnost byla zachována.
V DoKP 5 se nacházejí kulturní památky 3 – 8 (3 zámek Jílové, 4 tvrziště, 5 zámek
Libouchec, 6 kostel Sv. Tří Králů, 7,8 obytný dům Libouchec), které jsou situovány v obcích
Jílové a Libouchec. Nacházejí se v dostatečné vzdálenosti od navržené varianty a touto
variantou nebudou dotčeny.
Varianta VB
Traťová varianta je současně jižní hranicí vymezeného dotčeného prostoru. Neotvírá nový
liniový koridor. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že přírodní charakteristiky nebudou touto
variantou narušeny. Podobně jako u předchozí varianty se v dotčeném prostoru nacházejí
kulturní památky 3 – 8. Protože varianty VA i VB procházejí v tomto prostoru souběžně
nebudou kulturní charakteristiky území narušeny.
Charakteristiky a pozitivní rysy (hodnoty) krajinného rázu
Charakteristiky

Indikátory pozit. rysů charakt.
KR

Vliv stavby
DoKP1

DoKP 2

VA

VB

VA

Přítomnost prvků ÚSES

xx

x

xx

Přítomnost VKP

x

x

xx

Přítomnost NPR
Přírodní
charakteristika Přítomnost NPP
krajinného
Přítomnost PR
rázu
Přítomnost PP

VB

DoKP 3
VA

VB

DoKP 4
VA

DoKP 5

VB

VA

VB

xxx

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

xxx

Přítomnost MPR a VPR
Kulturní
charakteristika Přítomnost MPZ a VPZ
krajinného ráz
Přítomnost KPZ
Přítomnost památkov. objektů

x

Přítomnost architekt. dominant

0-silný vliv, x-slabý vliv, xx-středně silný vliv, xxx-silný vliv
D.I.8.3. Kontrasty v měřítku, asociacích, harmonii
Každá krajina má určitou kapacitu přijímat nové vývojové prvky. Měřítkem této kapacity je
tzv. zranitelnost krajiny. Hlavní složkou vizuálního vlivu je kontrast. Vycházíme-li z toho, která
ze základních kategorií je ovlivňována, můžeme vlivy rozdělit na kontrasty měřítka, kontrasty
asociací a kontrasty harmonie. Je obecnou snahou, aby dopady stavby byly (zvláště v silně
zranitelných krajinách) co nejméně kontrastní.
Kontrasty v měřítku:
Stavba přeložky komunikace I/13 vede převážně harmonickou krajinou, která je součástí
CHKO České středohoří. Řešené území má charakter zvlněné pahorkatiny nepravidelných
tvarů s vystupujícími vrchy Popovickým, Klobouk, Výrovna, Strážiště. Navržená přeložka
silnice I/13 je liniovou stavbou a návrh byl s ohledem na krajinu proveden tak, aby trasa
neotvírala zcela nový dopravní koridor. Varianta VA (i tunelová podvarianta) vede ve své
druhé polovině v těsné blízkosti tratě ČD. Vzhledem k charakteru krajiny lze předpokládat, že
místy dojde k významnému narušení kontrastu v měřítku.
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DoKP 1 Děčín
Trasa vede v obou variantách zastavěným územím města Děčína. Největší kontrast
v měřítku lze předpokládat na začátku úseku, kdy varianta VA prochází údolím
Chrochvického potoka tunelem o délce 250 m. Nový technický objekt v zaříznutém údolí se
zahrádkářskou kolonií ovlivní prostorové vztahy a naruší estetické měřítko krajiny. U varianty
VB se kontrast v měřítku nepředpokládá.
DoKP 2 Krásný Studenec
Do tohoto prostoru zasahuje pouze varianta VA, která prochází mezi zalesněnými vrchy
v oblasti Popovice – Krásný Studenec po bezlesé vrcholové partii. Zde dojde k výraznému
kontrastu v měřítku a především se ovlivní prostorové vztahy v krajině. Přeložka zde
prochází převážně v hlubokém zářezu (VA1), aby viditelnost z vyvýšených míst byla co
nejmenší. Tato podvarianta je z hlediska vlivu na krajinný ráz velice konfliktní. Vzhledem
k silnému zásahu do krajinného rázu je od křížení s komunikací na Krásný Studenec km 2,4
– 3,2 navrženo podvariantní řešení, kdy přeložka je vedena v tunelu dl. 840 m. Tato
podvarianta (VA2) je na hranici přijatelnosti a snižuje silný negativní dopad na krajinnou
scenérii.
DoKP 3 České středohoří
Významný zásah do prostorových vztahů a tím i do kontrastu v měřítku bude mít varianta
VA na dvou úsecích mezi km 3,5 – 10,0. V prvním úseku na km 3,5 – 6,0 přeložka prochází
lesním komplexem převážně v zářezu. Na km 3,5 a 5,4 jsou lokalizovány dlouhé mostní
objekty o délce 280 m a 420 m, které ovlivní kontrast v měřítku. Velké mostní objekty budou
představovat silný zásah do prostorových a harmonických vztahů i harmonického měřítka.
Další vliv lze očekávat na km 9,3 – 10, kde je lokalizována estakáda dlouhá 740 m. Estakáda
nepříznivě ovlivní měřítko krajiny. Varianta VB, která vede v trase železniční trati nevnese do
krajiny kontrast v měřítku.
DoKP 4 Děčín Bynov - Oldřichov
Do vymezeného prostoru zasahuje pouze varianta VB vedená v tělese železniční trati.
Neotvírá nový koridor, a vizuální kontakt bude snížen průchodem zalesněným územím.
Z tohoto hlediska lze konstatovat, že nenaruší kontrast v měřítku.
DoKP 5 Údolí Jílovského potoka
Nebude stavbou výrazně narušen. Obě varianty vedou souběžně na jižní hranici
vymezeného území na pravém břehu Jílovského potoka v trase železniční trati. Přeložka
bude patrná z vyvýšených míst, ale kontrast v měřítku se nepředpokládá, neboť je zde již
patrná linie železniční trati, která odděluje území s osídlením od území s přírodním
charakterem (součást CHKO České středohoří).
Kontrast v asociacích:
Vedení trasy v obou variantách respektuje členitost terénu. Varianta VA vede volným
územím a na začátku úseku (km 0,0 – 6,0) vytváří v krajině nový koridor. Vzhledem k velké
členitosti krajiny a k výrazným výškovým rozdílů nevytváří svými zářezy i násypy takové
dominanty krajiny, jakými jsou zalesněné vrchy. Kontrast v asociacích se dá předpokládat v
úsecích km 2,4 – 6,0 a km 8,0 – 10,0, kde přeložka vede v hlubokých zářezech
v návaznostech na velké mostní objekty. Stavba bude mít výrazný dopad na změnu obrazu
dotčeného prostoru DoKP 2, 3, který je součástí CHKO České středohoří.Varianta VB
vzhledem k tomu, že vede v trase železniční trati neotvírá nový koridor, výrazně neovlivní
kontrast v asociacích.
Kontrast v harmonii:
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Posuzovaná přeložka silnice je navržena tak, že nebude viditelná v celém rozsahu, přechází
z násypů do zářezů a vede lesními komplexy. Přeložka bude patrná především v první
třetině úseku, kde prochází bezlesou partií u Krásného Studence. V této části vedení
přeložky narušuje harmonické vztahy v krajině. Z tohoto důvodu je jednoznačně
upřednostňována tunelová varianta VA2. Ta je navržena, aby byl omezen nebo téměř
vyloučen zásah do neporušené krajiny sedla. Tunel o délce 840 m (km 2,330 – 3,170) je
navržen v otevřené krajině nad Děčínem. Pohledově dominantní se mohou stát v některých
částech trasy velké mosty. Ty budou v dalším stupni projektové přípravy upřesněny (jejich
délka, výška a technický návrh). Vhodným technickým řešením a ozeleněním budou lépe
začleněny do krajiny. Varianta VB nebude vytvářet ohnisko, neboť vede v trase železniční
trati bez velkých výškových rozdílů, nejsou zde lokalizovány velké mostní objekty
D.I.8.4. Konfliktnost rozhodujících úseků variant ve vztahu k ochraně krajinného rázu
Za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde navrhovaná stavba
bude do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost celého úseku je vyjádřena
přítomností nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu v tomto úseku trasy. Konfliktnost
úseku je zesílena přítomností jedinečných hodnot, tj. hodnot, které jsou významem ojedinělé
a neopakovatelné v rámci regionu (NPR, NPP, NPK, NRBK, ÚSES, vizuální scéna,
scenerie).
Na základě výše uvedených skutečností byly vytipovány úseky, které jsou konfliktní
z hlediska vlivu na krajinný ráz.
Varianta VA
Přechod údolí Chrochvického potoka (DoKP 1), km 1,2 – 2,0
Přechod údolí Chrochvického potoka představuje středně silný konflikt s přírodními
hodnotami (lokální biokoridor, významný krajinný prvek, součást CHKO České středohoří).
Je zásahem do estetických hodnot přírodních a přírodě blízkých scenérií. Přítomné hodnoty
nejsou však hodnotami jedinečnými Varianta kříží údolí s vodním tokem na dvou místech
v km 1,2 a 1,9. Vodní tok je překonám mostními objekty.
středně silný konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu
Průchod bezlesou vrcholovou partií mezi Popovickým vrchem a vrchem Klobouk (DoKP 2),
km 2,35 – 3,25
Průchod bezlesou vrcholovou partií u Popovického vrchu představuje silný zásah do
estetických hodnot, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině. Trasa územím,
které je součástí CHKO České středohoří prochází ve variantním řešením. Podvarianta VA1
je vedena v hlubokém zářezu s návazností mostního objektu o délce 280 m. Toto řešení
představuje silný konflikt s hodnotami krajinného rázu. Podvarianta VA2 prochází územím
v tunelu o délce 840 m. Tato podvarianta je šetrná a nedostává se do výrazného konfliktu
s ochranou hodnot krajinného rázu. Jednoznačně z hlediska ochrany krajinného rázu
v daném úseku je upřednostňována podvarianta VA2
silný konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu – varianta VA1
středně silný konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu – podvarianta VA2
Průchod úpatím vrchu Klobouk (DoKP 3), km 3,5 – 6,0
Průchod zalesněným úpatím vrchu Klobouk představuje silný konflikt s přírodními hodnotami
(nadregionální biokoridor, významný krajinný prvek, součást CHKO České středohoří). Je
zásahem do estetických hodnot přírodních a přírodě blízkých scenerií. Trasa prochází
severním svahem v hlubokém zářezu s návazností dlouhého mostního objektu (dl. 420 m),
který převádí nadregionální biokoridor.
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silný konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu
Průchod okrajem přírodní památky Jílovské tisy (DoKO 3), km 9,0 – 9,7
Průchod okrajem přírodní památky Jílovské tisy představuje silný konflikt s přírodními
hodnotami (přítomnost přírodní památky, součást CHKO České středohoří, lokální
biokoridor). Je zásahem do estetických hodnot přírodních a přírodě blízkých scenerií. Trasa
prochází po severním okraji této památky v hlubokém zářezu, na který zavazuje estakáda dl.
740 m. Mostní objekt bude též představovat zásah do harmonického měřítka a harmonických
vztahů.
silný konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu
Varianta VB
Varianta VB je v celé své délce vedena v trase zrušené regionální železniční trati nebo se
k ní přimyká. Současně tvoří hranici CHKO České středohoří. Neotvírá nový koridor a
niveleta trasy odpovídá současnému stavu. Lze konstatovat, že na trase varianty VB se
nenacházejí úseky, které by se dostávaly do konfliktu s hodnotami krajinného rázu. Dílčí
úpravy na tělese trati neovlivňují zásadním způsobem hodnoty krajinného rázu.
slabý až žádný konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu
konfliktní místa z hlediska krajinného rázu jsou patrné z přiložené mapy Krajinný ráz
v měřítku 1 : 35 000.
D.I.8.5 Fragmentace krajiny
V řešeném území se vyskytují dva polygony UAT popsané v kapitole C.II.7 Krajinný ráz.
Jedná se o polygon č. 220 o celkové rozloze 105 km2, který leží severně od stávající silnice
I/13 a polygon 217 o celkové rozloze 127,4 km2, který leží jižně od stávající silnice.
Realizací přeložky dojde ke zmenšení polygonu 217, polygon 220 nebude realizací záměru
dotčen. Polygon 217 se v případě varianty VA zmenší o 8,34 km2 a v případě varianty VB o
3,23 km2.
Z toho je patrné, že z hlediska fragmentace krajiny představuje menší vliv varianta VB.
V žádném případě však nedojde k tomu, že by celková rozloha polygonu klesla pod 100 km2
a tím by polygon zanikl. Tento vliv tedy není limitující.
D.I.8.6 Přírodní parky
Žádná z navrhovaných variant přeložky silnice I/13 nezasahuje je přírodního parku.
D.I.8.7 Dílčí zhodnocení variant
Možné vlivy výstavby přeložky na krajinný ráz jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka: Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Kategorie

VA

VB

V0

Krajinný ráz

1-2

4

5

Přírodní parky

5

5

5

Fragmentace krajiny

3

4

5

Poznámka
VA1 nepřijatelný vliv, VA2 na hranici
přijatelnosti
Zmenšení polygonu 217

Varianta V0
Jelikož se jedná o stávající situaci nebude představovat nový zásah do krajinného rázu.
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Varianta VA
Varianta VA představuje silný zásah do estetických hodnot přírodních a přírodě blízkých
scenérií, má zásadní vliv na krajinný ráz. Navržená technická řešení minimalizují negativní
dopady dodržováním základních zásad k ochraně krajinného rázu, jak ve fázi směrového
vedení trasy, tak konkrétních technických řešení. V prostoru variantního řešení u Krásného
Studence je z hlediska vlivu na krajinný ráz jednoznačně doporučena tunelová podvarianta
VA2. Od km cca 7,0 se trasa co možná nejvíce přimyká k trati ČD a tím neotvírá další
dopravní koridor a nezpůsobuje další fragmentaci krajiny. Z hlediska fragmentace krajiny
představuje varianta VA významnější zmenšení velikosti polygonu UAT a to o 8,34 km2.
Vzhledem k tomu, že průměrná šířka nového záboru ve variantě VA je cca 27 m a ve
variantě VB pouze 4,5 m je zásah do krajiny ve variantě VA významně větší.
Podarianta VA1 je z hlediska vlivu na krajinný ráz nepřijatelná, tunelová podvarianta VA2 je
na hranici přijatelnosti.
Varianta VB
Varianta VB, která je v celé své délce vedena v trase železniční trati, se nedostává do
konfliktu s hodnotami krajinného rázu. Neotvírá nový koridor, nezasahuje do přírodních
hodnot, harmonického měřítka a harmonických vztahů. Z hlediska fragmentace krajiny je
varianta, která neotvírá nový koridor významně lepší. Navíc je tato varianta v celé délce
vedena v blízkosti silnice I/13 a proto by se její realizací zmenšil polygon pouze o 3,23 km2.
Z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny je varianta VB hodnocena jako přijatelná
Dílčí závěr:
Z hlediska krajinného rázu je přijatelná varianta VB, varianta VA v tunelové podvariantě VA2
je na hranici přijatelnosti a podvarianta VA1 je prakticky nepřijatelná. Varianta V0 nebude mít
negativní vliv na krajinný ráz.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.8 je zpracována s dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
D.I.9.1 Vliv na hmotný majetek
Trasa navržené přeložky silnice I/13 byla navržena tak aby se v maximální možné míře
vyhýbala obytným objektům.
Ovlivnění hmotného majetku a demolice u varianty VA:
−

km 0,90 – 1,00, za navrženou malou okružní křižovatkou Chrochvice, tj. křížení přeložky
silnice I/13 s místní Želenickou ulicí. S ohledem na stísněné směrové a rozhledové
poměry a podélné spády je v prostoru za křižovatkou nutná demolice tří obytných objektů
v Rokycanově ulici. Viz. foto 5

−

km 8,20 – 8,25, varianta VA kříží stávající silnici z Horního Jílového v příčném údolí
s Hornojílovským potokem, jehož svahy jsou zastavěny rozptýlenou zástavbou rodinných
domů. Křížení údolí je mostem o dlélce cca 65 m. Ve stísněných poměrech je potřeba
provést demolici dvou domů. Viz foto 6

Ovlivnění hmotného majetku a demolice u varianty VB:
−

v km 1,0 vpravo ve směru staničení demolice dvou objektů

−

mezi km 2,25 – 2,50 v podvariantě VB2, která narovnává směrové vedení stávající
železniční trati. Toto podvariantní řešení, které je výhodnější z hlediska směrového i
výškového vedení, si vyžádá demolici 10 objektů. Jedná se o dva provozní objekty
Kovočas Děčín, dva obytné objekty a dále přístavky skladů a kůlen (viz foto 7)

−

km 6,970 je vlevo (po směru staničení) těsně u stávajícího tělesa železnice obydlený
drážní domek, který bude demolován.

D.I.9.2 Vliv na kulturní památky, archeologické lokality a záchranný archeologický průzkum
V zájmovém koridoru se nacházejí kulturní památky i četná archeologická naleziště popsaná
v kap. C.II.10 Kulturní a archeologické památky. Zde je uvedena tabulka jejich ovlivnění
jednotlivými variantami.
Vliv přeložky silnice na kulturní památky a archeologické lokality
č.

kulturní památka

1

pivovar č.r. 5-5775

cca km
trasy
0,55 – 0,70 VB

ne

varianta VB nebude mít významný vliv, před pivovarem
se směrově napojuje na železnici a vede
v podpovrchovém přesypaném úseku

1,10 var. VB

ne

kamenný můstek přes Jílovský potok se nachází 25 m od
varianty VB a nebude trasou ovlivněn

zámek Jílové

8,35 var. VB

ne

č.p. 39

8,60 var. VA

zámek se nachází mezi stávající silnicí I/13 a železniční
tratí, nebude ani jednou variantou ovlivněn. Blíže
prochází varianta VB a to ve vzdálenosti 140 m.

tvrziště

13,0 var. VA

ne

k.ú. Libouchec,
č.p.175

12,8 var. VB

téměř zcela zlikvidované terénní pozůstatky staršího
panského sídla nebudou ani jednou z variant ovlivněny.
Nacházejí se cca 0,5 km od trasy až za stáv. silnicí I/13.

zámek Libouchec

13,2 var. VA

ne

nebude ani jednou z variant ovlivněn, nachází se cca

archeolog. lokalita
Děčín
Sofijská 2
2

opatření

kříží
varianta

Ovčí můstek
č.r. 5-4090 Děčín
Teplická ulice

3

4

5
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č.p. 347

13,0 var. VB

kostel Sv. Tří Králů

12,9 var. VA

600m od trasy
ne

nebude ani jednou z variant ovlivněn, nachází se cca
500m od trasy

ne

nebude ani jednou z variant ovlivněn, nachází se u
stávající silnice I/13

ne

nebude ani jednou z variant ovlivněn, nachází se u
stávající silnice I/13

12,7 var. VB
7
8

obytný dům 18. stol.

11,5 var. VA

č.p. 53 Libouchec

11,3 var. VB

obytný dům 18. stol.

11,5 var. VA

č.p. 54 Libouchec

11,3 var. VB

Přeložka silnice I/13 Děčín – D8

Archeologické památky a území s archeologickými nálezy jsou označeny A – G a jsou
popsány v kapitole C.II.10.2 a zakresleny v mapce. Je zřejmé, že zamýšlená stavba silnice
Děčín – D8 prochází v celém rozsahu územím s archeologickými nálezy. Proto je nutné při
přípravě stavby respektovat povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a zákona o státní
památkové péči 20/87 Sb., a jeho novely 242/1992 Sb. Těmto zákonům podléhá i veškerá
stavební činnost. Již před započetím vlastní realizace stavby je výhodné kontaktovat
odborníky archeologické památkové péče, kteří tak mohou v dostatečném předstihu zajistit
provedení průzkumných, popřípadě předstihových výzkumných prací. (Např. Ústav
archeologické památkové péče severozápadních Čech) Předstihové archeologické aktivity
ve většině případů efektivně snižují riziko negativního dopadu archeologických činností na
plnění časového harmonogramu stavby. Při dodržování zákonem stanovených podmínek
(Zákon o statní památkové péči 20/87 Sb.), nejsou proti stavbě z hlediska zájmů
archeologické památkové péče námitek.
D.I.9.3 Dílčí zhodnocení variant
Možné vlivy výstavby na hmotný majetek a kulturní památky jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tabulka: Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Předmět hodnocení - ukazatele

VA

VB

V0

Vliv na hmotný majetek

3

3

5

Vliv na kulturní památky

5

5

5

Vliv na památkové zóny

5

5

5

Vliv na památkové rezervace

5

5

5

Vliv na archeologické naleziště

4

4

5

Poznámka
VA demolice 5 obytných objektů, VB1
demolice 3 obytných objektů a VB2 5
obytných a několik provozních objektů

Je třeba zajistit archeologický dohled

Varianta V0
Nulová varianta nebude mít žádný vliv na hmotný majetek, kulturní ani archeologické lokality
Varianta VA
Trasa přeložky prochází územím s archeologickými nálezy, kulturní památky nebudou trasou
dotčeny. Z hlediska demolic představuje varianta VA v obou podvariantách demolici celkem
5 obytných objektů.
Varianta VB
Trasa přeložky prochází územím s archeologickými nálezy, kulturní památky nebudou trasou
dotčeny. V podvariantě VB1 zasahuje trasa do tří obytných objektů, v podvariantě VB2 se
demolice týkají 5 obytných objektů a několika provozních budov firmy Kovočas Děčín.
Při splnění a dodržení podmínek zákona č. 20/87 Sb. O státní památkové péči a jeho novely
242/1992 Sb. nebude stavba přeložky silnice I/13 představovat výrazné riziko pro kulturní a
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archeologické památky v zájmovém území. Ochranu archeologických památek bude nutné
zabezpečit formou archeologického dozoru stavby, eventuelně záchranného
archeologického výzkumu. Míra vlivu na výše uvedené kulturní památky je přijatelná a
nevyžaduje další zvláštní opatření. Dále bude upřesněno v dalším stupni projektové přípravy
po výběru varianty a zaměření terénu.
Dílčí závěr:
Z hlediska hmotného majetku, kulturních památek a archeologických nalezišť jsou obě
varianty přeložky včetně podvariant přijatelné. Ve vztahu k demolicím vychází nejlépe
podvarianta VB1. Nulová varianta nebude mít žádný vliv.
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
D.II.1 Rekapitulace problémových okruhů
Z výsledků rozborů provedených v kap. D.I je zřejmé, že realizace záměru je vysoce
problémová a je očekáván výskyt negativních dopadů na životní prostředí. Z jednotlivých
složek životního prostředí byly jako nejvíce problémové vyhodnoceny:
−

vlivy na obyvatelstvo

−

vlivy na geologii – sesuvy

−

vlivy na přírodu (faunu, flóru, ekosystémy, krajinný ráz)

V následujících tabulkách je provedena rekapitulace vlivů na základní složky životního
prostředí. Velikost a významnost vlivu je hodnocena celkovou mírou přijatelnosti podle 5-ti
členné stupnice (5 – zcela přijatelné, bezproblémové, 4 – přijatelné s dílčími výhradami, 3 –
přijatelné s většími výhradami, 2 – nepřijatelné, přijatelné s velkými výhradami, 1 – zcela,
jednoznačně nepřijatelné; podrobnosti na začátku dokumentace v kapitole Metodika). Nulová
varianta je prakticky nepřijatelná z hlediska vlivu na obyvatelstvo. V následujících tabulkách
jsou porovnány pouze aktivní varianty VA a VB. Jejich srovnání s nulovou variantou je
uvedeno v kapitolách D.I.
A) Rozsah vlivů na obyvatelstvo
S realizací záměru je rovněž spojen očekávaný výskyt negativních vlivů z hlediska
obyvatelstva. Jedná se především o vlivy vyplývající z geologické stavby území tj. velký
počet sesuvných území, ovlivnění hydrogeologie dotčeného území. Dále to jsou kritická
místa vedení trasy ve vztahu k obyvatelstvu a to i při výstavbě komunikace, kdy lze
předpokládat krátkodobé změny emisí z dopravy, zvýšenou hlukovou zátěž z dopravy
materiálů. Vzhledem k charakteru území dojde k ovlivnění krajinného rázu, především
variantou VA, která představuje větší zábor půd než varianta VB. Ostatní negativní vlivy lze
minimalizovat různými druhy technických či organizačních opatření.
Nerealizací záměru, tzn. ponecháním stávajícího stavu (nulová varianta) budou dále
pokračovat a prohlubovat se negativní vlivy stávající komunikace I/13 na obyvatelstvo, což
při dalším předpokládaném nárůstu intenzity dopravy může výrazně zvýšit bezpečnostní a
environmentální rizika vyplývající z dopravy na této trase.
Rozsah vlivů vzhledem k populaci
Kategorie

VA

VB

Hluk

4

4

Pozitivní vliv oproti současnému stavu

Imise

4

4

Pozitivní vliv oproti současnému stavu

Riziko dopravních
nehod

Chodci

4

4

Snížení rizika střetu s dopravou

Řidiči

4

4

Snížení rizika střetu s chodci

Faktor pohody

Přímý vjem

4

4

Snížení počtu dotčených obyvatel

Dělící efekt

3

3

Nová přeložka bude zprůchodněná pouze
v místě nadchodů a podchodů

Rekreační využití území

2

4

Varianta VA významně rozčleňuje prostor
využívaný pro rekreaci

3

4

Napojení Děčína a České Lípy na dálnici
D8

Zdravotní rizika

Podkategorie

Sociální a ekonomické dopady
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VA

VB

Vliv na hmotný majetek

3

3

Vliv na kulturní památky

5

5

Vliv na památkové zóny

5

5

Vliv na památkové rezervace

5

5

Vliv na archeologické naleziště

4

4

Poznámka
VA demolice 5 obytných objektů, VB1
demolice 3 obytných objektů a VB2 5
obytných a několik provozních objektů

Je třeba zajistit archeologický dohled

B) Rozsah vlivů na geologii
V následující tabulce je uveden rozsah předpokládaných vlivů přeložky na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
Rozsah vlivů vzhledem k horninovému prostředí
Kategorie

VA

VB

Poznámka

Vliv na ložiska nerostných surovin

5

5

Bez vlivu

Vliv na dobývací prostory

5

5

Bez vlivu

Vliv na poddolovaná území

5

5

Bez vlivu

Vliv na sesuvy a svahové deformace

2

3

Varianta VA dle předběžných geologických
studií velmi riziková

Z hlediska horninového prostředí je významným vlivem průchod trasy sesuvným územím.
Varianta VA zasahuje více do sesuvných území, navíc představuje větší zásah v podobě
rozsahu zemních prací.
C) Rozsah vlivů na přírodu
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky ochrany přírody.
Závěrečné hodnocení vychází z kapitoly D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru.
Přehled kategorie ochrany přírody a vliv trasy na jednotlivé složky
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

Územní

VA

VB

Národní park

Podkategorie

5

5

nenachází se

Poznámka

Chráněná krajinná oblast

2

3

zásah do CHKO České středohoří

Národní přírodní rezervace

5

5

nenachází se

Přírodní rezervace

5

5

nenachází se

Národní přírodní památka

5

5

nenachází se

Přírodní památka

2

5

VA – zásah do okraje PP Jílovské tisy

2

4

(č.114/1992 Sb.
v platném znění) rašeliniště

VA – prochází na délce 2,5 km
severním úpatím vrchu Klobouk

5

5

nenachází se

vodní toky

3

3

budou přemostněny v původních
korytech

rybníky

4

4

napojení na stávající I/13 u Jílovské
přehrady

jezera

5

5

nenachází se

údolní nivy

3

4

přemostění a snaha o minimalizaci
zásahu do údolních niv

Registr. orgánem ochrany přírody

5

5

žádná nejsou vymezená

Nadregionální

5

5

v zájmovém území není vymezeno

Ze zákona

lesy

biocentrum
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VA

VB

biokoridor

3

3

cca km 5,0 -převedení NRBk pod
mostním objektem

biocentrum

5

5

RBc Rokle nad Bynovem nebude
ovlivněno

biokoridor

5

5

v zájmovém území není vymezen

biocentrum

3

3

VA prochází LBc Vysoký vrch

biokoridor

3

4

jsou převedena pod mostními obj.

EVL

4

3

Jílové u Děčína – škola: nepatrný,
obtížně prokazatelný vliv na loviště

PO

4

3

PO Labské pískovce: nepatrný, obtížně
prokazatelný vliv

kriticky ohrožené

5

5

opatření: omezení záborů

silně ohrožené

3

2

ohrožené

3

2

kriticky ohrožené

2

3

opatření: omezení záborů lučních ploch

silně ohrožené

2

3

omezení záborů vhodných biotopů

ohrožené

2

3

omezení záborů vhodných biotopů

1-2

4

VA1 nepřijatelný vliv, VA2 na hranici
přijatelnosti

Přírodní parky

5

5

Fragmentace krajiny

3

4

Regionální

Lokální
Natura
2000

Zvláště
chráněné
druhy

Rostliny

Živočichové

Krajinný ráz

Poznámka

opatření: omezení záborů
opatření: omezení záborů

Zmenšení polygonu UAT č. 217

Předkládaný záměr nebude mít žádné přeshraniční dopady z hlediska životního prostředí.
U varianty VB vedené v trati železnice je již v současné době většina prvků přemostěna.
Případná rekonstrukce mostních objektů musí být provedena s minimálním zásahem do
okolí. V případě biocenter, botanických a zoologických lokalit, které hraničí s přeložkou
silnice I/13 je nutné v místě kontaktu minimalizovat zábor. Prvky, které nejsou v současné
době převedeny, budou převedeny nově vystavěnými mostními objekty.
Předpokládané vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou dále shrnuty
v rozhodovacím stromu, který je součástí kapitoly E.
D.II.2 Rekapitulace přímých, nepřímých, synergických a jiných vlivů
Vlivy záměru na životní prostředí lze charakterizovat dle různých hledisek. Vybraná hlediska
hodnocení vlivů uvádí následující tabulky.
V následujících tabulkách je slovně rekapitulován vliv stavby na jednotlivé složky životního
prostředí pro variantu VA a variantu VB.
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Rekapitulace vlivů varianty VA na životní prostředí podle různých hledisek klasifikace
Složky živ.
Prostředí (dle
osnovy kap.
D.I.)

A
Fáze realizace
(výstavba, provoz)

Obyvatelstvo

fáze výstavby i
provozu

Ovzduší a klima

fáze výstavby i
provozu

Hluková situace

fáze výstavby i
provozu

Vody –
povrchové,
podzemní

fáze výstavby i
provozu (terénní
úpravy,
kontaminace)
fáze výstavby i
provozu (zábor
půdy, kontaminace)
fáze výstavby sesuvy

Půda

Horninové
prostředí,
Přírodní zdroje
Flóra, fauna,
ekosystémy
Krajina

Hmotný majetek,
kulturní památky

Rozhodující ve fázi
výstavby – zásah do
biotopů
Rozhodující ve fázi
výstavby
Nevýznamný vliv

Hlediska pro kategorizaci vlivů záměru na životní prostředí
C
D
E
Vratnost děje
Doba trvání
Pravděpodobnost
(vratný, nevratný)
výskytu
významného
vlivu
Převažují přímé vlivy
Velmi
Vratné
Výstavba –
pravděpodobné
krátkodobé, provoz
- trvalé
Velmi
Přímé vlivy
Vratné
Výstavba –
pravděpodobné
krátkodobé, provoz
– trvalé
Velmi
Přímé vlivy
Vratné
Výstavba –
pravděpodobné
krátkodobé, provoz
– trvalé
Středně
Nevratné
Výstavba –
Přímé vlivy. Bez
pravděpodobné
krátkodobé, provoz
nepřímých vlivů
– trvalé
(nevyžaduje nové
zdroje)
Přímé vlivy
Nevratné
Trvalé
Středně
pravděpodobné
B
Způsob interakce
(přímé a nepřímé )

F
Součinnost
s jinými vlivy
(kumulace,
inhibice)
Možná kumulace
vlivu hluku, imisí a
faktorů pohody
Kumulace příspěvku
stavby a
současného pozadí
Kumulace příspěvku
stavby a
současného pozadí
Není známa

Není známa

Přímé vlivy. Bez
nepřímých vlivů
(nevyžaduje otvírku
nových ložisek)
Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Velmi
pravděpodobné

Není známa

Nevratné

Trvalé

Velmi
pravděpodobné

Není známa

Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Velmi
pravděpodobné

Není známa

Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Středně
pravděpodobné

Není známa

G
Velikost vlivu
(přijatelnost)

přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné s dílčími
výhradami
přijatelné s dílčími
výhradami
přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné
s velkými
výhradami
Jednoznačně
nepřijatelné
přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)

Tabulka: Rekapitulace vlivů varianty VB na životní prostředí podle různých hledisek
klasifikace
Hlediska pro kategorizaci vlivů záměru na životní prostředí
C
D
E
Vratnost děje
Doba trvání
Pravděpodobnost
(vratný, nevratný)
výskytu
významného vlivu

A
Fáze realizace
(výstavba, provoz)

B
Způsob interakce
(přímé a nepřímé )

Obyvatelstvo

fáze výstavby i
provozu

Převažují přímé vlivy

Vratné

Výstavba –
krátkodobé,
provoz - trvalé

Velmi pravděpodobné

Ovzduší a klima

fáze výstavby i
provozu

Přímé vlivy

Vratné

Výstavba –
krátkodobé,
provoz – trvalé

Velmi pravděpodobné

Kumulace příspěvku
stavby a
současného pozadí

přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné
s dílčími
výhradami

Hluková situace

fáze výstavby i
provozu

Přímé vlivy

Vratné

Výstavba –
krátkodobé,
provoz – trvalé

Velmi pravděpodobné

Kumulace příspěvku
stavby a
současného pozadí

přijatelné
s dílčími
výhradami

Vody – povrchové,
podzemní

fáze výstavby i
provozu (terénní
úpravy,
kontaminace)
fáze výstavby i
provozu (zábor
půdy, kontaminace)
fáze výstavby sesuvy

Přímé vlivy. Bez
nepřímých vlivů
(nevyžaduje nové
zdroje)
Přímé vlivy

Nevratné

Výstavba –
krátkodobé,
provoz – trvalé

Středně
pravděpodobné

Není známa

Nevratné

Trvalé

Málo pravděpodobné

Není známa

Přímé vlivy. Bez
nepřímých vlivů
(nevyžaduje otvírku
nových ložisek)
Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Málo pravděpodobné

Není známa

přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné
s dílčími
výhradami
přijatelné
s dílčími
výhradami

Nevratné

Trvalé

Velmi pravděpodobné

Není známa

Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Málo pravděpodobné

Není známa

Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Středně
pravděpodobné

Není známa

Složky živ.
Prostředí (dle
osnovy kap. D.I.)

Půda

Horninové
prostředí,
Přírodní zdroje
Flóra, fauna,
ekosystémy
Krajina

Hmotný majetek,
kulturní památky

Rozhodující ve fázi
výstavby – zásah do
biotopů
Rozhodující ve fázi
výstavby
Nevýznamný vliv
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F
Součinnost
s jinými vlivy
(kumulace,
inhibice)
Možná kumulace
vlivu hluku, imisí a
faktorů pohody

G
Velikost vlivu
(přijatelnost)

přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné
s dílčími
výhradami
Přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)
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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
V období výstavby
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
v rámci výstavby komunikací a mostu. Toto riziko bude eliminováno souborem preventivních
opatření, které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. V době výstavby
bude v prostoru stavby zakázána jakákoliv manipulace s rizikovými látkami (ropné látky
apod.).
V období provozu
Riziko havárie nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie. Toto
riziko je eliminováno existujícími mezinárodními pravidly pro označení a vybavení vozidel pro
přepravu nebezpečných látek a systémem následného zásahu v případě vzniku podobných
událostí v rámci integrovaného zásahového systému (Policie ČR – Hasiči ČR).
Havarijní situaci je nutné řešit s ohledem na druh a množství látky, která unikla do půdního
prostředí a s ohledem na možná rizika ohrožení ostatních složek ekosystémů a to zejména
vod.
Riziko přetěžování nosné konstrukce nadměrnými náklady. Toto riziko bude minimalizováno
dopravním značením s upozorněním na maximální povolenou zátěž, se kterou může
nákladní automobil vjet na mostní konstrukci.
Riziko narušení mostní konstrukce vlivem ztížených přírodních podmínek nebo vlivem
dlouhotrvajících účinků eroze apod. Toto riziko bude eliminováno pravidelnými technickými
kontrolami stavu mostní konstrukce.
Vzhledem k charakteru novostavby silnice I. třídy s návrhovými normovými parametry
(směrového vedení trasy, výškového vedení nivelety i šířkového uspořádání komunikace) lze
hodnotit riziko havárie jako relativně nízké.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou analýzu havarijních rizik lze považovat za dostatečnou. V projektu lze
doporučit doplnění systému odvádění srážkových vod a jeho zabezpečení (výústní objekty
s možností osazení norné stěny, DUN).
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Posouzení použitých metod hodnocení
Při výběru a popisu dotčených složek životního prostředí a formulací závěru o možných
vlivech stavby na životní prostředí bylo využito projektové dokumentace, výsledků průzkumu
stavu některých složek životního prostředí v okolí a dalších dostupných materiálů. Při
hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací.
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, platné od roku 1998
a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice
difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z
kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin
vychází z Gaussova normálního rozdělení trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění
vzduchu převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.
Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do
výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční
průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení
zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru
s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací
bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability
atmosféry.
Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných ročních
koncentrací znečišťujících látek. Pro CO provádí výpočet 8mi hodinových průměrných
koncentrací a pro SO2 a PM10 umožňuje výpočet 24hodinových koncentrací. V souladu
s platnou legislativou zajišťuje výpočet imisních koncentrací NO2 a PM10.
Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy byl použit program HLUK+ pásma firmy JpSoft
ver. 7.16 „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. Miloš
Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí
z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy,
autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České
republiky ze dne 20. 11. 1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku
2005, nahrazující přílohu č.1 Metodických pokynů.
Podle této metodiky je počítána ekvivalentní hladina hluku LAeq,T od trasy s proměnným
dopravním provozem ve libovolném referenčním bodě, vyjádřená v jednotkách dB.
V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají se hodnoty
akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním
prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.
Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno
teoretické výsledky výpočty i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy
přesnosti s chybou ±2 dB. Hodnoty LAeq získávané na základě výpočtů postupem dle
metodiky výpočtu hluku ze silniční dopravy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.
Případné další, zde neuvedené metodiky a postupy, jsou uvedeny v příslušných kapitolách
dokumentace nebo v samostatné odborné příloze.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené 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
V rámci zpracování dokumentace EIA byly hodnoceny dvě základní varianty:
varianta VA – vychází z údolí Chrochvického potoka, překonává hřeben mezi Kloboukem a
Popovickým vrchem, u Horního Oldřichova se dostává do údolí Jílovského potoka, kde
přibližně sleduje koridor železniční trati až do konce úseku v Knínicích. Varianta je řešena
v prostoru hřebene mezi Kloboukem a Popovickým vrchem ve dvou povariantách:
−

podvarianta VA1 – povrchové vedení

−

podvarianta VA2 – tunelové vedení

varianta VB – vede z Děčína až do konce úseku po tělese železniční trati Děčín – Libouchec.
V prostoru Horního Oldřichova je řešena ve dvou podvariantách:
−

podvarianta VB1 – vede po trase železniční trati a prochází krátkým přesypaným tunelem

−

podvarianta VB2 – opouští železniční trať a odchyluje se severním směrem

Obě varianty VA a VB jsou srovnávány s nulovou variantou, která prezentuje stávající silnici
I/13 v úseku Děčín – Knínice.
Pořadí:
1. Srovnávací nulová varianta je z hlediska vlivu na obyvatelstvo nejméně přijatelná a
vykazuje největší vlivy na obyvatelstvo.
2. Varianta VA je na hranici přijatelnosti, přičemž podvarianta VA1 (povrchová) je zcela
nepřijatelná, a podvariantu VA2 (tunelovou) lze považovat za mimořádné krajní řešení
s rozsahlým komplexem minimalizačních ale i kompenzačních opatření. Podmínkou u
VA2 je potvrzení její realizovatelnosti vzhledem k obtížným geologickým podmínkám
v místě tunelu. Přesná délka tunelu ve variantě VA2 bude případně specifikována v rámci
dokumentace pro územní rozhodnutí na základě geologického průzkumu a dalších
šetření. K této variantě je zásadně nesouhlasné vyjádření orgánu státní správy v ochraně
přírody. Z hlediska vlivů na obyvatelstvo je mírně vhodnější než varianta VB.
3. Varianta VB je přijatelná při dodržení navržených minimalizačních a ochranných opatření.
Podvarianty VB1 a VB2 lze z hlediska vlivu na životní prostředí považovat za přibližně
rovnocenné.

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
Varianta VA
Návrh trasy a nivelety přeložky silnice I/13 je zpracován pro kategorii dvoupruhové silnice
S11,5/70 s tím, že v místech velkých a poměrně dlouhých podélných spádů budou jízdní
pruhy doplněné o přídatný pruh ve stoupání.
Celková délka trasy je 15,070 km.
Směrové vedení je ovlivněno stávající zástavbou, územními vazbami, tratěmi ČD,
konfigurací terénu, geologickými poměry a vymezením ekologicky cenných lokalit a území.
Z toho plyne min. poloměr směrového oblouku 280 m, který je dán korytem Labe, tratí ČD
Děčín – Praha, silnicí I/62 Děčín – Ústí n. L., údolím Chrochvického potoka a zástavbou
podél potoka. Maximální poloměr je 2000 m.
Podélný profil vychází z výškového uspořádání v začátku trasy tj. nivelety silnice I/62,
nivelety trati ČD Děčín – Ústí n. L. - Praha, nivelety vlečky do Kovošrotu, hladiny Labe a
konfigurace terénu. Podélný profil od km 0,000 do sedla mezi Popovickým vrchem a
Kloboukem překonává výškový rozdíl cca 165 m a k tomu je potřeba vyvinout potřebnou
délku trasy.
Ve stoupání do sedla Popovického vrchu je od křižovatky se Želenickou ulicí navržen
podélný spád 7,00 % na délku 1660 m u podvarianty VA1 a 6,77 % na délku 1200 m u
podvarianty VA2.
Podvarianty VA1 a VA2 mají shodné směrové řešení a liší se pouze výškovým řešením
průchodu sedlem Popovického vrchu a Klobouku. Podarianta VA1 prověřuje povrchové
vedení trasy tímto sedlem mezi km 2,40 až km 3,50. Trasa je u této podvarianty vedena
v zářezu délky cca 700 m a hloubky až 13 m a na zářez navazuje most délky 280 m přes
výběžek údolí Jeleního potoka nad Horním Oldřichovem.
Podvarianta VA2 prověřuje úpravu nivelety tak, aby byl omezen nebo téměř vyloučen zásah
do neporušené krajiny sedla. Toto je možné pouze návrhem tunelu délky 840 m s výškou
nadloží 5 - 32 m. Na tunel navazuje pak most délky 165 m přes výběžek údolí Jeleního
potoka nad Horním Oldřichovem.
Ze sedla niveleta klesá do údolí Jílovského potoka do souběhu s tratí ČD Děčín Novosedlice. Klesání je s ohledem na zásah do lesního porostu a geologickým poměrům
spodní částí severního svahu Klobouku, který je členitý s četnými rozbrázděnými erozními
údolími. Proto i niveleta je mírně zvlněná až ke křížení údolí do Horního Jílového. Niveleta je
upravena tak, aby se v akumulační oblasti sesuvných území nezařezávala a byla na
násypech popř. mostech, kopírovala v co největší míře stávající terén a příčná erozní údolí
křížila mosty. Maximální podélný spád v této části trasy je 3,42 %, hloubka výkopů do 12 m a
výška násypů do 14 m. Hluboké a ploché údolí cca v km 5,7 je kříženo velkým mostem délky
450 m a výšky do 30 m.
Od křižovatky Jílové cca do km 10,30 jsou trasa a niveleta vedeny ekologicky a geologicky
nejnáročnějším územím. Od km 8,35 do km 9,35 je niveleta vedena v zářezu hloubky do 7
m. Křížení ekologicky nejcennějších ploch, sesuvného území a trati ČD je navrženo mostní
estakádou délky 740 m, která je v podélném spádu 2,94 %. Od km 10,30 do KÚ je trasa
vedena vpravo trati ČD (ve směru na Teplice) v těsném souběhu a niveleta v maximální míře
kopíruje stávající terén. V této části je niveleta převážně vedena na násypech výšky od 2,0
do 7,0 m. Maximální podélný spád v této části je 2,50 %.
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Navržený podélný profil je orientační a vzhledem ke složitým geologickým poměrům bude
v dalších stupních nutné trasu a niveletu upravit až po podrobném zaměření území a po
provedení podrobných průzkumů zaměřených hlavně na sesuvná území.
Celková délka trasy přeložky silnice I/13 mezi křižovatkou se silnicí I/62 v ZÚ a napojením na
stávající silnici v KÚ je 15,070 km.
Křižovatky
Na přeložce silnice je navrženo 7 nových křižovatek.
Mosty
Varianta VA1
Celkem je navrženo 26 mostů. Z toho je 20 mostů na přeložce I/13 a 6 mostů přes přeložku
I/13 (trať ČD, silnice III. třídy, místní komunikace, cesty, ekologické mosty). Na trase se
nachází tři velké mosty rozpětí 280 m, 420 m a 740 m.
Varianta VA2
Celkem je navrženo 20 mostů. Z toho je 18 mostů na přeložce I/13 a 2 mosty přes přeložku
I/13. Na trase se nachází čtyři velké mosty rozpětí 260 m, 165 m, 420 m a740 m.
Na větvích křižovatek budou navrženy další nové mosty nebo bude provedena rekonstrukce
stávajících mostů.
Tunely, galerie
Varianta VA2 prověřuje úpravu nivelety tak, aby byl omezen nebo téměř vyloučen zásah do
neporušené krajiny sedla. Toto je možné pouze návrhem tunelu délky 840 m s výškou
nadloží 5-32 m. Tunel je ve směrových obloucích 1000 m, 500 m a 1000 m a podélném
spádu 2,24 %. Poloha tunelu a jeho délka je patrný ze situace.
V údolí Chrochvického potoka je trasa obklopena zástavbou v koridoru délky cca 470 m.
Volná šířka tohoto koridoru je cca 100 m. V této části údolí je navržena u obou variant
ochrana zástavby přesypanou galerií délky 250 m resp. 235 m.
Varianta VB
Návrh trasy a nivelety přeložky silnice I/13 je zpracován pro kategorii dvoupruhové silnice
kategorie S11,5/70.
Část trasy mezi km 0,610 a km 0,810 je vedena v přesypaném mělkém tunelu tak, aby byla
cloněna obytná zástavba v části Pivovarské a části Sofijské ulice a tak, aby bylo zajištěno
propojení městských částí Podmokly a Letná.
V prostoru Horního Oldřichova prochází železniční trať okrajovou obytnou zástavbou podél
Oldřichovské ulice s tím, že trať kříží tuto ulici úrovňovým přejezdem. S ohledem na citlivost
tohoto území je vedení trasy silnice I/13 v tomto úseku navrženo ve dvou podvariantách.
Trasa podvarianty VB1 vedená v tělese trati v v této části Horního Oldřichova má navrženou
sníženou niveletu v trase trati tak, aby křížení Oldřichovské ulice a průchod kolem přilehlé
zástavby byl mělkým přesypaným úsekem. Je navržen tunel délky 130 m. V km 2,280 je
navržena křižovatka, která propojuje silnici I/13 s Teplickou ulicí u provozovny Kovočas
Děčín. Podvarianta VB2 je mezi km 2,1 až 2,85 vedena mimo těleso trati a mimo okrajovou
obytnou zástavbu Horního Oldřichova. V této podvariantě je trasa vedena územím se
smíšenou zástavbou drobných provozoven a obytných objektů. Tato podvarianta si vyžaduje
provést demolici dvou provozních objektů, dvou obytných objektů a dále přístavky skladů a
kůlen. Výhodou této podvarianty je podstatně jednoduší (technicky i dopravně) uspořádání
křižovatky u Kovočasu s napojením na Teplickou ulici.
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Směrové vedení je ovlivněno směrovým vedení trati ČD, stávající zástavbou, územními
vazbami a konfigurací terénu. Z toho plyne min. poloměr směrového oblouku 250 m, který je
dán průchodem trasy v Děčíně mezi Hypernovou a napojením na trať ČD u bývalého
pivovaru. Maximální poloměr je 1500 m. Podélný profil vychází z výškového uspořádání
v začátku trasy tj. nivelety silnice I/13 na předpolí mostu přes Labe, nivelety trati ČD Děčín –
Ústí n. L. - Praha, nivelety stávajících komunikací mezi Hypernovou a Pivovarskou ulicí a
hlavně nivelety stávající trati ČD Děčín – Novousedlice v části mezi Děčínem a Libouchcem.
V ZÚ je niveleta napojení přeložky silnice I/13 na okružní křižovatku navržena na kótě
129,50 m n.m.a niveleta v podjezdu pod tratí ČD Děčín – Praha na kótě 129,00 m n. m.
Jedná se o orientační návrh nivelety, který je nutné upřesnit až po podrobném zaměření
území a po provedení hydrotechnických výpočtů. Niveleta mezi km 0,300 až km 1,200 je
dále ovlivněna niveletou stávajících vozovek a návrhem mělkého tunelu mezi km 0,610 a km
0,810. Mezi
km 1,200 až km 1,580 je využita niveleta trati ČD. Mezi km 1,200 až km
3,350 je s ohledem na varianty směrového vedení trasy v prostoru Horního Oldřichova
navrženy i dvě varianty výškového řešení. Od km 3,350 až do km 13,750 niveleta silnice
sleduje niveletu trati.
Maximální podélný spád je 3,88 % na délku 850 m u varianty VB2 trasy v prostoru Horního
Oldřichova. V úsecích, kde niveleta silnice sleduje niveletu trati, se podélné spády pohybují
v rozmezí od 1,1 % do 2,3 %. V ZÚ trasy se musí v dalších stupních dořešit odvodnění
podjezdu ve vztahu k výškám povodňových vln na Jílovském potoce a na Labi.
Křižovatky
Na přeložce silnice I/13 vedené po trati ČD Děčín – Novousedlice je navrženo 10 křižovatek.
V prostoru Horního Oldřichova jsou navrženy dvě varianty směrového vedení silnice I/13. U
varianty VB1 vedené po trati ČD je navržena v km 2,280 styková křižovatky Horní Oldřichov
– východ s odbočovacím pruhem pro levé odbočení na silnici I/13. Spojovací komunikace je
napojena na stávající Oldřichovskou ulici v prostoru před areálem Kovočasu. Ve variantě
VB2, kdy trasa přeložky silnice I/13 opouští těleso trati v této lokalitě, je v místě křížení
Oldřichovské ulice navržena průsečná křižovatka Horní Oldřichov – východ s odbočovacími
pruhy na silnici I/13.
Mosty, tunely
Rozsah návrhu mostních objektů je patrný ze situace a je dán vedením trati ČD a rozsahem
stávajících železničních mostů. U drážních mostů bude nutné demolovat vrchní nosnou
konstrukci a u části mostů i stávající spodní stavbu (upřesní se v dalších stupních
dokumentace po vyhodnocení stavebního stavu a geometrie spodních staveb stávajících
mostů). Na trati se jedná vesměs o malé mosty rozpětí od 3 m do 20 m, které kříží stávající
komunikace (ulice ve městech a obcích, silnice III. tříd a polní cesty) a stávající vodoteče.
V místě stávajících mostů jsou navrženy nové silniční mosty a ty jsou doplněny o další malé
mosty v křižovatkách a na spojovacích komunikacích od křižovatek na stávající komunikace.
V Děčíně v prostoru dřívějšího pivovaru na rozhraní Podmokel a Letné a dále u varianty VB1
v lokalitě Horního Oldřichova jsou na ochranu stávající zástavby a zachování propojení
městských částí navrženy dva mělké přesypané tunely.
V ZÚ je v místě křížení trati ČD Děčín - Praha navržen nový podjezd (viadukt) délky 75 m.
Jedná se o rámovou konstrukci šířky 8,0 m a výšky 5 m. Nad viaduktem se nachází kolejiště
hlavního nádraží Děčín. Stavbu je nutné provést za provozu na hlavní trati Děčín – Praha
s tím, že výluky budou pouze na jednotlivých kolejích. Podrobné technické řešení je možné
navrhnout až po zaměření.
Km 0,610 – km 0,810, v tomto úseku je navržen mělký přesypaný dvoupruhový tunel délky
200 m (délka tunelu se upřesní po zaměření terénu a po vyhodnocení hlukových zátěží).
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Světlá šířka v tunelu je 8,0 m a výška 5,5 m. Tunel je veden ve směrovém oblouku o
poloměru 400 m. Niveleta je upravena tak, aby výška přesypání byla cca 1,0 m, a nad
tunelem bylo možné vést městské komunikace. Podélný spád nivelety v tunelu je 1,5 %.
V lokalitě Horního Oldřichova je ve variantě VB1 na stávající trati mezi km 2,515 až km 2,645
navržen mělký přesypaný dvoupruhový tunel délky 130 m (délka tunelu se upřesní po
zaměření terénu). Světlá šířka v tunelu je 8,0 m a výška 5,5 m. Tunel je ve směrovém
oblouku o poloměru 300 m. Niveleta je upravena tak, aby výška přesypání byla cca 0,6 - 1,0
m, a nad tunelem bylo možné vést stávající Oldřichovskou ulici. Podélný spád nivelety
v tunelu je 1,9 %.
Celkem jsou na trase varianty VB navrženy 33 mosty a 2 tunely.
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 řada opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek k dokumentaci byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrh stanoviska).
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Vyjádření veřejnosti:
vyjádření veřejnosti č. 1 – 1 občan města Prahy
Vážená paní inženýrko,
k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí,
zveřejněné dne 5.9.2007, mám tyto připomínky:
Jak je uvedeno v dokumentaci, varianta VB počítá se zrušením železniční trati Děčín Oldřichov u Duchcova. Za závažný nedostatek dokumentace považuji, že se důsledky
zvažovaného zrušení trati téměř nezabývá kromě drobné zmínky v D.I.1.4., ač by
podrobnější zhodnocení v kapitolách.D.I.1., D.I.8 a D.I.9 bylo na místě. Místo vyvracení
námitek v podobných sporných bodech je dokumentace bagatelizuje či zamlčuje.
Ve zhodnocení dopadů se dokumentace zaměřuje na obce, na jejichž území má stavba stát.
Zrušení úseku trati by však mělo dopad na podstatně více sídel, u nichž se dokumentace
důsledky již nezabývá.
Proti předpokládanému zrušení trati vidím nejméně tyto dva důvody:
Během mimořádných událostí, jakými byly například povodně v letech 1997 a 2002, se
ukázal význam těch vedlejších tratí, po kterých lze (byt neplnohodnotně) odklonit dopravu z
tratí hlavních. Při případném vyřazení železničního uzlu Ústí nad Labem (které není
vzhledem k jeho umístění a zde fungujícímu průmyslu zcela nereálné) je trať Děčín Oldřichov
u Duchcova spolu s tratí do Benešova nad Ploučnicí jednou ze dvou tratí, kterými se lze z
Děčína dostat směrem od Saska do vnitrozemí.
Dále do současné doby ještě nedošlo k vyrovnání ekonomických podmínek pro použití
silniční a železniční dopravní cesty, po kterém je očekáván částečný přesun dopravní zátěže
ze silniční na kolejovou dopravu. K přesunu může dojít ale jen tehdy, bude-li železniční
infrastruktura zachována. Zrušení trati by tak podle mého názoru bylo i v rozporu s článkem
4.1.2 Dopravní politiky ČR pro léta 2005-2013; změna dopravní funkce se podle ní připouští
až v rovných podmínkách, které dosud nenastaly.
V bodě D.I.6.2. je zmiňován nyní nevyužívaný dobývací prostor Libouchec. Ten by v případě
budoucího využívání byl zbaven možnosti napojení na železniční sít, ač by zde vznikla
poptávka po právě takovém typu přepravy, která zejména by se v souladu s dopravní
politikou státu měla konat ne po silnici, ale po železnici.
Úsek Děčín - Jílové, navrhovaný ke zrušení, je z trati 132 podle mé zkušenosti úsekem
nejvíce využívaným v osobní dopravě.
Ve specifických podmínkách Ústeckého kraje přistupuje další výrazný důvod proti zrušení
trati. Nedávná minulost v tomto kraji ukázala, že zdejší kraj není v případě náhrady
železniční dopravy autobusovou schopen nebo ochoten zajistit její návaznost na další
dopravní prostředky. Příkladem může sloužit stav po zastavení provozu na trati Straškov Libochovice (kdy ze tří přestupních vazeb byla jedna zrušena zcela a u zbývajících vznikla
nutnost půlkilometrové docházky k dalším dopravním prostředkům) či pseudonáhradě části
vlaků nenavazujícími autobusy na trati do Moldavy v Krušných horách. Za tohoto stavu
fungování kraje znamená zrušení osobní železniční dopravy výrazné zhoršení dopravní
obslužnosti v postižených sídlech.
Proto považuji případné připuštění těch variant, které by znamenaly trvalé vyřazení
zmiňované trati z provozu, za nevhodné a neprozíravé, a proto nepřijatelné. Jednokolejná
železniční trať je znatelně užší než navrhovaná přeložená silnice, takže její těleso samé k
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umístění silnice stejně nestačí. Bude-li stejně koridor trati muset být rozšiřován, navrhuji
prověřit variantu (zčásti mezistupeň mezi variantami VA a VB), kdy by při zachování trati byla
nová silnice vedena podél ní, s nezbytnou redukcí kolejiště některých stanic. Takovýto těsný
souběh silnice a trati není v českých podmínkách ničím neobvyklým, a bez problému existuje
právě u podobných kombinací frekventovaných silnic a méně frekventovaných tratí
(Bechyně, Čáslav - Žleby).
V dokumentaci samé se uvádí, že vážné negativní důsledky přináší jak každá z
navrhovaných variant, tak i nulová varianta. To je i důvod, proč by bylo na místě posoudit i
kombinovanou variantu, která by se vyhnula nejhorším důsledkům obou nyní posuzovaných
variant VA a VB.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato podnětná připomínka se zabývá koncepční otázkou zrušení železniční trati. Tato musí
být řešena v rámci koncepce dopravy v regionu a proces projektové EIA konkrétního záměru
nemá žádné nástroje, jak tyto otázky řešit.
K návrhu nových variant je nutno konstatovat, že dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění jsou v procesu EIA posuzovány varianty navržené oznamovatelem. Na konci procesu
nemohou být navrhovány nové v dokumentaci detailně neprověřené varianty.
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vyjádření veřejnosti č. 2 – 1 občan města Děčína
Věc: Vyjádření k dokumentaci „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“
V 30-denní lhůtě podávám následující vyjádření ke shora citované dokumentaci:
−

u varianty VB nebylo zohledněno, že tato trasa se nachází v úzkém kaňonu obklopeném
kopci, a proto v případě inverzí v Děčíně tak častých bude veškerý smog ohrožovat
obyvatele částí Podmokly, Horní Oldřichov a Letná; rovněž z dokumentace nevyplývá, jak
tzv. „přesypané mělké tunely“ v Podmoklech a Hor. Oldřichově budou řešit odvod
škodlivých látek v ovzduší v těchto hustě obydlených oblastech

−

nesouhlasím ani s údaji uvedenými na str. 34 a násl. dokumentace, že lze očekávat
pokles emisních faktorů, neboť intenzita dopravy bude narůstat i s ohledem na
průmyslovou zónu v Krupce a nově vznikající průmyslovou zónu ve Žďárku u Libouchu,
proto ani odhad intenzity dopravy provedený ŘSD není přesvědčivý a objektivní

−

na str. 99 dokumentace není uveden jako pravdivý údaj, že „Varianty řešení jsou
navrženy jako obchvat mimo obytnou zástavbu“, neboť v případě varianty VB se nejedná
o obchvat, ale průtah městem.

Zpracovanou dokumentaci považuji za účelovou, plnící zadání politické objednávky.
MŽP byla zaslána zpráva ombudsmana JUDr. Otakara Motejla, který zaujal objektivní pohled
na řešení přeložky silnice I/13 a ohledně tzv. 5. varianty (v dokumentaci označené jako
varianta VB), avšak s těmito jeho závěry se MŽP nikterak nevypořádalo a veřejnosti
předložilo tuto účelově zpracovanou dokumentaci, která je zcela v rozporu s vládním
dokumentem nazvaným Dopravní politika státu pro r. 2005-2013, který je zcela v protikladu
s tím, co je navrhováno v připomínkované dokumentaci.
Ze shora uvedených důvodů navrhuji, aby byla celá dokumentace přepracována jiným
řešitelským týmem.
V Děčíně dne 17.9.2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice nebezpečí smogu je možno konstatovat, že v rámci dokumentace byla
zpracována rozptylová studie dle závazné metodiky, která zohledňuje jak klimatické poměry
daného místa, tak morfologii terénu. Detailní technologie odvětrání tunelů bude řešena
během projektové přípravy stavby a bude muset být řešena v souladu s platnou legislativou,
tj. tak, aby nemohlo docházet k překročení limitů koncentrací škodlivin v ovzduší.
Pokles emisních faktorů (závazně stanovených MŽP) je nezbytně vynucen postupným
zaváděním stále přísnějších emisních norem Euro pro automobily a to i v případě, že by
nedocházelo ke snížení stáří vozidel v dopravním proudu, ke kterému však reálně dochází.
U delších přeložek silnic většinou nelze na celém úseku zajistit požadavek na obchvat mimo
obytnou zástavbu v celém úseku z důvodu nutnosti napojení a respektování stávajícího
zastavěného území.
Cílem Dopravní politiky státu je snížení vlivů dopravy na životní prostředí, který je
v dokumentaci respektován.
Na základě posouzení dokumentace byla tato zpracována podle platných legislativních a
závazných metodických postupů. Jiný řešitelský tým by musel postupovat podle zcela
stejných legislativních a závazných metodických postupů, a proto by nutně musel dojít
k obdobným závěrům.
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vyjádření veřejnosti č. 3 – 1 občan města Děčína
Věc: Vyjádření k dokumentaci „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“
V 30-denní lhůtě podávám 2. vyjádření ke shora citované dokumentaci:
−

u varianty VB se vychází pouze z toho, že povede po tělese dráhy, ale ve skutečnosti
s ohledem na to , že trať je klikatá, bude muset dojít k zarovnávání a tím pádem se budou
muset vyvlastňovat i pozemky, resp. jejich části, aby došlo k tzv. zarovnávání, neboť
silnice zcela jistě nebude v reálu tuto jednokolejnou trať pouze kopírovat, řešitelský tým
se s tímto faktem vůbec nezabýval, kapitolu C.II.9 za málo rozpracovanou a rovněž na ní
navazující kap. D.I.9.1., vliv na hmotný majetek; v dokumentaci není rozpracován u
varianty VB1 mělký sypaný tunel, na str. 158 se píše o demolici pouze „drážního domku“,
ale v tomto místě se cca 10 m od tohoto objektu nachází vpravo i vlevo další 2 rodinné
domky (1 z nich je novostavba z r. 2003, stavební povolení vydáno StÚ v Děčíně r.
2002). Chybí zde fotografická příloha tohoto místa, pouze jsou nafoceny průmyslové
objekty (u varianty VB2)

−

na str. 92 dokumentace se uvádí, že jde o území s hustě roztroušenou zástavbou dle
současné komunikace I/13 a v údolí Jílovského potoka. Dále pak na str. 93 se uvádí, že
zájmový koridor je navržen mimo zastavěná území. Ale varianta VB je vedena centrem
Podmokel a dále pár metrů od současné I/13, tedy právě podél Jílovského potoka, kde je
hustá zástavba, takže tato fakta si vzájemně protiřečí s tím co je uvedeno v dokumentaci
; o žádný obchvat se u varianty VB nejedná, je to průtah městem.

−

tabulka č. 88 na str. 177 dokumentace není objektivní; u var. VB je uvedeno, že je lepší
z hled. rekreačního využití území a soc. ek. dopadů; v dokumentaci nebylo zohledněno,
že podél trati podél Jílovského potoka se rovněž nachází zahrádkářské kolonie, a hlavně,
je to oblast určená k bydlení (viz. Podmokly, Hor. Oldřichov a Býnov), o čemž v rozporu
s kolonkou „Hluk“ kritizované tabulky svědčí i to, že u var. VB je větší celková délka p HS.

Dokumentace se zcela nepochopitelně rozsáhle věnuje flóře a fauně, a velmi stručně
pojednává o vlivu na obyvatelstvo a soukromý majetek. Proto by měla být i v tomto směru
více rozpracována.
V Děčíně dne 26.9.2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
Trasy variant byly stanoveny technickou studií, která respektovala příslušné technické
normy. Vzhledem k tomu, že proces EIA dle zákona předchází vlastní projekční přípravu
stavby, tak dosud nebylo provedeno detailní zaměření terénu, které skutečné může přinést
drobné odchylky konečné trasy (v řádu jednotek metrů). To ve svém důsledku může vést ke
změnám ve vlivech na hmotný majetek. Tento jev je však běžný a prakticky nevyhnutelný
vzhledem k legislativnímu umístění procesu EIA na samém začátku přípravy staveb.
U delších přeložek silnic většinou nelze na celém úseku zajistit požadavek na obchvat mimo
obytnou zástavbu v celém úseku z důvodu nutnosti napojení a respektování stávajícího
zastavěného území.
Formulace v tabulce č. 88 na str. 177 dokumentace u var. VB, kde je uvedeno, že je „lepší
z hled. rekreačního využití území a soc. ek. dopadů“ je zřejmě myšleno tak, že varianta VB
méně zasahuje do nezastavěného území, do přírodní krajiny. Je to obecný problém
jakéhokoli verbálního hodnocení bez přesného vysvětlení hodnoceného jevu. Zpracovatel
vyjádření si pak představuje něco jiného a cítí zde rozpor.
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K poznámce, že dokumentace se zcela nepochopitelně rozsáhle věnuje flóře a fauně, je
nutno sdělit, že je to vyloženě věc názoru. Některé orgány ochrany přírody naopak považují
vlivy na flóru a faunu v dokumentaci za velmi stručné a požadují zásadní rozšíření těchto
kapitol, což je také uloženo v podmínce návrhu stanoviska příslušného úřadu (jak je
dokumentováno dále v tomto posudku).
Vlivy na obyvatelstvo a soukromý majetek, které jsou ve vyjádření považovány za velmi
stručné jsou zpracovány přesně dle závazných metodik (hluková, rozptylová studie,
hodnocení zdravotních rizik). V této fázi přípravy stavby, kdy ještě nebylo provedeno
zaměření terénu jsou provedeny na úrovni dostatečné pro proces EIA. Během následující
projektové přípravy stavby budou tyto vlivy dále upřesňovány, stejně jako podmínky pro
minimalizaci těchto vlivů.
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vyjádření veřejnosti č. 4 – 1 občan obce Jílové u Děčína
Věc: Vyjádření k návrhu Přeložky silnice I/13 - Děčín - D8
Dobrý den,
jako obyvatelka Jílového u Děčína a hlavně jako někdo, koho se tento návrh osobně týká se
dovoluji vyjádřit se k věci: Podle nákresů, které jsou vystaveny na úřední desce na
Městském úřadě v Jílovém u Děčína jsme zjistili, že nájezd má vést OKOLO (v dost těsné
blízkostí) našeho domu (Sukova ulice 282, Jílové u Děčína), s čímž zásadně nesouhlasím,
nejen kvůli hluku, prachu a spoustě aut, která by denně jezdila okolo nás ... ale také kvůli
statice, o kterou se obáváme ... samozřejmě i kvůli přírodě, která je všude kolem . I kvůli
tomuto klidu jsme se přestěhovali z panelového domu ve středu sídliště .... a teď by se nám
měly kolem domu prohánět kamiony ??? Tato varianta, která je zakreslena na mapách je
opravdu ta nejhorší .... Copak si neuvědomujete, že zničíte kus lesa, Iouku, kde žijí zvířata
(bažanti, srnky a bůhví co ještě) ???? A samozřejmě i znehodnotíte naše domy, které se
nalézají v Sukově ulici .... Já vím, 5 domů je pro Vás nic, ale pro nás to znamená hodně. Děti
máme alergiky, takže prach není to, co si představujeme, že budeme dýchat na zahradě.
Ten samý nesmysl je vést v Javorské ulici (kde je mimojiné i školka, která bude snad kvůli
tomu Vašemu nesmyslnému nákresu zavřená ???) křižovatku .....
Všude ve světě se snaží, aby se tyto úpravy MINIMÁLNĚ dotkly obyvatel, ale ne...u nás v
České republice je to právě naopak - jen nám to všechno co nejvíce ztížit, že ??!?!?!?!? Proč
to dělat jednoduše, když to jde složitě, že ? Připadá mi, že si neuvědomujete, KUDY jste
navrhli vést všechny ty nájezdy apod. PROČ se musí vést vždy někde středem města nebo
vesnice ????
Rozhodně tento návrh nepodpořím a budu dělat všechno možné, aby se nerealizovala
myslím si, že nejsem jediná .... podle ohlasů (samozřejmě nepříznivých vzhledem k Vašim
plánům) jsem si jista, že nejsem sama: Opravdu těmito nesmyslnými návrhy znepříjemňujete
život spoustě lidí a doufám, že tento návrh neprojde a nebude se stavět tak, jak je
zakresleno. Zajímalo by mě Vaše vyjádření k dané situaci.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Proces hodnocení vlivů na životní prostředí nenavrhuje trasy variant, ale hodnotí varianty
navržené oznamovatelem. Z hlediska vlivů hluku a imisí na jsou základě zpracovaných
dokumentů (hluková a rozptylová studie) jak v prostoru Sukovy ulice, tak Javorské ulice
plněny příslušné hlukové a imisní limity v obou aktivních variantách.
V případě pokračování stávajícího stavu jsou hlukové limity na mnoha místech
překračovány.
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vyjádření veřejnosti č. 5 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Přeložka silnice I/13 Děčín - D8, Dokumentace o posuzování vlivů na životní
podle přílohy č.4. Zákona č.100/200 Sb.

prostředí

Vyjádření k dokumentu podle §8, odst. 3 zákona
Stanovení hodnocené intenzity dopravy podle měření v r.2005 je nesprávné z těchto důvodů:
1. Údaje z r.2005 nezahrnují zásadní vliv z provozu na dálnici D8 v současné době i po jejím
dokončení. Současné zvýšení intenzity dopravy zprovozněním úseku D8 je nepochybné a
všem zřejmé.
Proto je nutné nově stanovit intenzitu dopravy podle aktuální situace a vývoj odvozovat ze
současných, nikoliv zastaralých hodnot. Zásadní změna dopravní situace v konci r. 2006
vylučuje použití údajů, získaných v r. 2005.
2. Nezohledňuje případné změny v případě realizace přeložky. Tyto změny mohou znamenat
dramatickou odchylku se zcela odlišnou dynamikou vzrůstu, odborníci mluví až o
trojnásobku. Projeví se i propojení vznikajících průmyslových zón a rozšíření vodní dopravy
po celoročním splavnění Labe výstavbou jezů. Z tohoto důvodu je dokument zejména v části
D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci nevěrohodný.
Již pouhé srovnání variant VA a VB, kdy délka protihlukových stěn u varianty VB je o 25 % a
plocha o 66% vyšší ve srovnání s variantou VA dokládá vyšší hlukovou zátěž v případě
varianty VB. Bližší zkoumání vypočtených hodnot hlukové zátěže, které jsou prakticky na
hranici limitů i při použití neúměrného nasazení protihlukových stěn v případě varianty VB
zpochybňuje celý dokument EIA pro neodpovídající vstupní zátěžová data
Samotné tvrzení autorů dokumentu „sluchové vjemy z dopravy nekončí na úrovni
hygienických limitů pro hluk, ale doprava na trase je slyšitelná mnohem dále“ je zásadní
podporou pro požadavek přepracování dokumentu EIA na základě současné intenzity
dopravy a dostatečné rezervy na její skutečný nárůst. V případě varianty VB, vedené
intravilánem města a v blízkostí lidských obydlí, jak potvrzují autoři EIA je to rozhodující. V
doporučeních EU je uváděna 200 m vzdálenost lidských obydlí od nově budovaných silnic.
Žádám přepracování dokumentace EIA pro přeložku silnice I/13 Děčín - D8 s použitím
nových vstupních dat, stanovených podle skutečnosti s přihlédnutím ke zvýšení intenzity
dopravy v důsledku provozu na dálnici D8, realizace přeložky a dalších ovlivňujících investic.
S posouzením hlukové zátěže nejlépe do 200 m vzdálenosti od osy komunikace na každou
stranu.
Pouze pravdivé posouzení vlivů může vést ke správným rozhodnutím.
V Děčíně 17.9.2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
Příslušné podkladové dokumenty pro hodnocení vlivů na životní jsou zpracovány vždy
ke konkrétnímu datu s maximálně přesnou prognózou budoucího stavu na základě aktuálně
dostupných informací. Proto je také v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena
následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
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vyjádření veřejnosti č. 6 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Přeložka silnice I/13 Děčín - D8, Dokumentace o posuzování vlivů na životní
podle přílohy č.4. Zákona č100/2001 Sb.

prostředí

Vyjádření k dokumentu podle §8, odst. 3. zákona - doplněk
Ke svému předchozímu vyjádření ze 17.9.2007 po prostudování přílohy Dokumentace EIA Hluková studie doplňuji
Při poukazu na nesprávnost odvození intenzity dopravy z celostátního sčítání z r.2005 a
nezohlednění případné změny intenzity v případě realizace přeložky cituji podpůrné pasáže z
metodiky pro výpočet hladin hluku automobilové dopravy „Hluk v životním prostředí“
PLANETA 2005, odborný časopis pro životní prostředí; ročník XII. Číslo 2/2005.
Dopravně inženýrské podklady pro výhledové období musí zohlednit jak prostý nárůst
dopravy, tak předpokládané změny v komunikační síti a v provozu na ní.
Hodnoty v celostátním sčítání dopravy vznikají transformací údajů získaných čtyřhodinovými
průzkumy intenzit. Nemusí tedy vždy představovat 24-hodinovou intenzitu na
komunikaci.
Dále také platí omezení pro zjednodušující přepočet na denní a noční hodnoty ze
souhrnných celodenních.
Využití souhrnných celodenních hodnot (za 24h) není možné v případě; že posuzované
místo se nachází na komunikaci s provozem odlišným od běžného provozu. Jde
zejména o případy, kdy se posuzované místo na komunikaci nachází:
- v blízkosti hraničních přechodů na dálnicích a silnicích l.třídy
- v blízkostí zón se specifickou dobou provozu (nákupní a zábavní areály, průmyslové zóny
apod.)
- v blízkostí lokalit soustředěné sportovní a rekreační činnosti
- v blízkostí cílů atraktivních pro nákladní dopravu (překladiště apod.)
- na území hlavního města Prahy
- jakož í v případě, že je nutné provést hlukové posouzení pro jiný než běžný pracovní den.
Vyloučení, zdůrazněná tučně, projekt přeložky zahrnuje, v posledním případě jako náběhový
denní a týdenní cyklus kamionové přepravy a předvíkendový a povíkendový provoz. Pro
charakter přeložky, označované jako dálniční přivaděč by mělo také platit omezení, že: Na
účelových komunikacích není možné pro jejích specifický charakter tuto část metodiky
použít.
V Hlukové studii není zahrnuto spolupůsobení více zdrojů dopravního hluku, např. hluk z
ostatních komunikací apod.
Není také hodnocen úsek mezi Děčín - Dolní Oldřichov a Jílové - Martiněves, tj: mezi km
2,515 až 6,430, který pokrývá městskou část Bynov, umístěnou v sevřeném údolí, působícím
jako rezonátor. Doporučuji zde prověření hlukové zátěže u rozsáhlých sídlišť i u domů v
bezprostřední blízkostí trasy projektu.
Protihluková opatření, která jsou navržena v takovém rozsahu, aby zajistila dodržení
hygienických limitů i při dvojnásobku intenzity dopravy pro r.2030 se mohou ukázat jako
nedostatečná. Taková intenzita by se na dvouproudé silnici provozovat nedala. V absolutním
počtu se jedná o 30 000 vozidel za 24hodin. To je dnešní stav na hranici vjezdu dálnice D8
do Prahy. Proto nárůst intenzity dopravy v budoucnu předurčuje postupné rozšíření na
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čtyřproudou komunikaci. Pro takový případ se při navrhování protihlukových clon posuzuje
jako 2 samostatné komunikace (2 samostatné zdroje hluku).
Nedodržení metodiky předepsaného postupu se nedá obejít využitím matematických
vlastností logaritmické funkce. Také určení denního a nočního provozu musí vycházet ze
sčítání. Dosazení dvojnásobné hodnoty intenzity dopravy by mělo být provázeno i
vyjádřením vlivu hlemýždího pohybu vozidel. Prohlášení, že poskytuje garanci je bezcenné.
Při správném a pravdivém stanovení současné zátěže sčítáním a výhledovým určením
intenzity dopravy musí být součástí analýzy i kontrola propustnosti při stanovené výpočtové
rychlosti a vliv rychlosti dopravního proudu. Tím dojde zákonitě k určení časového okamžiku,
kdy lze očekávat, že dvouproudé provedení přestane plnit svou funkci. Skutečné i výpočtové
rychlosti při stoupající intenzitě dopravy klesnou a zátěžové vlivy včetně hluku stoupnou.
Výhledový průběh by měl být zkoumán ve všech souvislostech na základě očekávaného
vývoje dopravního zatížení, stanovením, do kdy postačí 2proudé i stanovení zda rozšíření na
4proudé nebo přemístění provozu jinam. Odpovědi na tyto otázky pak poskytnou základ
nejen pro správné ekonomické rozhodování, ale také pro správné určení zátěžových vlivů.
V každém případě pro stanovení zátěží a rozhodování je nutná znalost skutečného a
nejpravděpodobnějšího stavu.
V Děčíně, 19.9.2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
Pro detailní řešení výše uvedených problémů je v návrhu stanoviska příslušného úřadu
stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
Pokud by měla být realizována čtyřpruhová silnice, pak by musel být proveden nový proces
EIA na tuto silnici.
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vyjádření veřejnosti č. 7 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Vyjádření č. 1 ze dne 16.9. 2007
Věc: Vyjádření č. 1 k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření, k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí.
1. Jak vyplývá z obsahu dokumentace, předmětem posouzení EIA se stala i varianta
označená jako VB s využitím drážního tělesa železniční trati č. 132, i když tato varianta
nebyla součástí oznámení záměru, ani nebyla navržena Ministerstvem životního prostředí
(dále již „MŽP“) v závěru zjišťovacího řízení. Zákon č. 100/200 Sb. (dále též „zákon“)
poměrně jasně definuje, jaké náležitosti má mít oznámení a umožňuje také, aby ve fázi
zjišťovacího řízení příslušný úřad navrhl zpracování jiné varianty za podmínek dále
stanovených. Pokud se tak nestane, není možné navrhovat jinou variantu vedení dopravního
koridoru, která se zcela zásadně odchyluje od variant obsažených v oznámení nebo variant
navržených v závěru zjištění. Důvody proč nelze jinak postupovat jsou zřejmé každému, kdo
si alespoň letmo přečte text zákona, takže není třeba je blíže popisovat. Pokud nebude tato
zásadní právní výtka vzata v úvahu a ze strany MŽP nebude postupováno zákonem
předepsaným způsobem, bude uplatněna v příslušném soudním řízení.
2. Zákon též stanoví, že při posuzování vlivů záměru na životní prostředí se vychází ze stavu
životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. V dlouhodobém záměru se
jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku. V případě
varianty VB není zřejmé, kterým časovým okamžikem se má rozumět „doba oznámení
záměru“, když oznámení se vztahovalo k variantám původně označeným jako V1 až V4
(nyní VA).
3. S ohledem na předchozí body tak mnoho občanů v dotčených částech varianty VB se
fakticky nezajímá o předmětné posuzování, neboť předpokládají s ohledem na oznámení a
závěry zjišťovacího řízení, že proces EIA se týká řešení dálničního obchvatu Děčína, nikoliv i
nové varianty s využitím drážního tělesa - železniční trati č. 132. Princip právní jistoty a
zákonnosti postupu státních orgánů u mnoha občanů vedl k tomu, že se s procesem EIA,
resp. s jednotlivými výstupy neseznamují, neboť předpokládají, že se řeší pouze varianty
obchvatu města. Výhrady, které případně mohou a nepochybně někteří z těchto občanů také
učiní po ukončení EIA, mohou být v soudních řízeních považovány za právně relevantní
(srov.k tomu judikaturu Evropského soudu).
4. Na str. 21 Dokumentace se uvádí: „Silnice dálkového významu I/13 je součástí
mezinárodního tahu E442 a představuje jeden ze zásadních dopravních tahů kraje
propojující silně urbanizované pánevní oblasti...V souvislosti s výstavbou dálnice D8 má
zásadní realizační prioritu přeložka silnice v úseku Knínice - Děčín, jež po zprovoznění
dálnice bude přenášet veškeré přepravní vztahy Děčínska k dálkovému mezinárodnímu tahu
E55 Praha - Drážďany - Berlin.“ Z toho vyplývá, že do budoucna bude přeložka silnice I/13
velmi zásadním způsobem zatížena osobní a především kamionovou dopravou. To, co
řešitelský tým vedený oprávněnou osobou navrhuje v nové, v rozporu se zákonem,
předložené variantě VB, je příkladem přesného opaku toho, co je jako standard a doporučení
pro futuro obsaženo v dokumentu Dopravní politika státu ČR pro léta 2005-2013, který byl
schválen vládou ČR v roce 2005. V tomto dokumentu vláda ČR „ukládá členům vlády a
vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zabezpečovat cíle a principy Dopravní
politiky“ a „doporučuje hejtmanům a primátorům statutárních měst vycházet při zpracování
vlastních dopravních koncepcí se zásad Dopravní politiky.“ Pochopitelně Dopravní politika
musí být zohledněna i v procesu EIA i řešitelským týmem, resp. zpracovateli Dokumentace.
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Ten v daném případě, jak vyplývá z obsahu zcela nedostatečně zpracovaného materiálu s
množstvím protichůdných závěrů či argumentace, jakoby se vůbec neseznámil s tímto
vládním dokumentem. Jen výběrem z vládního dokumentu: „Doprava ve městech není
řešena systémově a nejsou dostatečně uplatňována opatření ke zklidnění center měst,
včetně vytváření podmínek pro cyklistickou a pěší dopravu...Doprava je stále velkým zdrojem
hluku a emisí zdraví škodlivých látek. Je třeba vytvářet předpoklady pro jejich snižování v
plném souladu s evropskými právními předpisy…železniční doprava se bude orientovat
především na rychlou a kvalitní osobní přepravu (dálkovou i REGIONÁLNÍ), založenou na
LINKOVÉM vedení v PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, na rychtou nákladní přepravu
zapojenou do logistického procesu
(v souvislosti s veřejnými logistickými centry) se
zajištěním služeb »z domu do domu« a na KVALITNÍ PŘÍMĚSTSKOU OSOBNÍ
přepravu...Dráhy, i když mohou být ve vlastnictví soukromých osob, nesmějí být podle
zákona o dráhách odebírány účelu, pro který jsou určeny, a jejich vlastník je ze zákona
povinen o ně pečovat a zajišťovat jejich provozuschopnost a provozování pro potřeby
dopravců...KVALITNĚJI ŘEŠIT TRANZITNÍ DOPRAVU OBCEMI (ZKLIDŇOVANÍ
DOPRAVY, OBCHVATY)...OMEZOVAT VLIV DOPRAVY na životní prostředí a SNIŽOVAT
VLIV dopravy na VEŘEJNÉ ZDRAVÍ.“ Již letmý náhled do obsahu Dopravní politiky ČR, k
jejímž zásadám se přihlásila v programovém prohlášení i současná vláda jasně vypovídá o
tom, že nyní zveřejněná varianta VB přeložky silnice I/13 výše uvedené zásady či principy
dopravní politiky nejen nerespektuje, ale navrhuje dopravní řešení v úplném rozporu s tím,
co je vládou od r. 2005 deklarováno a pro dopravní řešení při výstavbě nových silnic či
provozu drážní dopravy doporučeno. Tyto principy jsou přirozeně obsaženy v předpisech a
doporučeních ES, na což bude učiněn odkaz v pozdějším vyjádření. Již pro popsaný rozbor
je třeba bez dalšího odmítnout variantu VB.
5. Dopravní politika ČR pro výjimečný případ, že by železniční trať nebyla využívána,
stanoví, že je třeba za takového stavu zachovat drážní těleso např. výstavbou cyklostezky
tak, aby kdykoliv v budoucnu, jakmile by vznikla potřeba opětovného drážního provozu, bylo
možno s minimálními náklady trať upravit do provozního stavu. Realizací varianty VB by
taková možnost navždy zanikla. I v tomto směru zmíněný variantní návrh je v rozporu s cit.
vládním dokumentem. Z Dokumentace není ani zřejmé, z jakého „vyššího společenského
zájmu“ by drážní těleso mělo být využito pro stavbu přivaděče, když technicky je možné
vybudovat obchvat města; ekonomické hledisko v tomto směru je právně irelevantní, byt'
může mít vliv na dobu realizace takové přeložky; ekonomickému hledisku v tak zásadní
otázce, jako je odbřemenění města Děčín od tranzitní dopravy, nelze podřídit hledisko
ochrany veřejného zdraví občanů s ústavně právní deklarací, které v tomto případě je
nepochybně prioritní. Jak je patrno z textu, řešitelský tým se ani nesnažil nalézat korektní
srovnání, ač tak učinit správně měl. I v tomto případě to značně zeslabuje úroveň
dokumentace, která má nádech účelově pospojovaných konstrukcí, jež mají vést k favorizaci
varianty VB.
6. Na str. 22 Dokumentace se uvádí „Důvodem realizace záměru je zejména vyvedení
dopravy mimo zástavbu katastrálních území Martiněves, Jílové u Děčína...a městských částí
Děčína..“ V případě VB jde o zásadní rozpor, kdy přeložení silnice jen o pár metrů nejenže
do budoucnosti neřeší problém dopravy v Děčíně, ale toto naprosto nepřijatelné dopravní
řešení indukuje tranzitní kamionovou dopravu. Takové řešení je nepochopitelné, neprozíravé
a hraničí takřka s hrubou nedbalostí při absenci zohlednění relevantních moderních
dopravních standardů. V případě severočeského města a zejména pak Děčína v úsecích VB
s velmi špatnými rozptylovými možnostmi, je takové řešení naprostým popřením všech
dosud českým státem deklarovaných zásad moderní dopravní politiky.
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7. V Dokumentaci se opakovaně zdůrazňuje nadregionální význam přeložky. Pak bylo ale
třeba odpovědně přistupovat k zodpovězení otázky, zda dvoupruhová vozovka vskutku může
takové parametry pro nepochybně v budoucnu se zvyšující dopravu pokrýt. Je zjevné, že
nikoliv. Absence relevantních podkladů v uvedeném směru jen podtrhuje nekorektní přístup
při zpracovávání dokumentace, která se blíží jakémusi účelovému výkladu pro zajištění
realizace VB, což je naprosto nepřijatelné.
8. Na str. 21 se uvádí: „V současné době připravuje Krajský úřad Ústeckého kraje Zásady
územního rozvoje Ústeckého kraje, do kterých bude převzata varianta vybraná na základě
dokumentace EIA“. Dokumentace EIA v této věci byla zpracována v dubnu 2007 (str. 5.
Dokumentace), tedy v době, kdy oficiálně žádné údaje o tvorbě Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje známy být nemohly a oficiálně žádná taková informace (že varianta
doporučená v procesu EIA bude převzata do tvorby zásad) zveřejněna nebyla, když naopak
v tisku bylo opakovaně i ze strany hejtmana Ústeckého kraje zdůrazněno, že toto dopravní
řešení spočívá na dotčených obcích. Dokumentace v jistém ohledu, jak bude osvětleno níže,
má spíše tendenci odhalovat jakési předjednané a veřejnosti dosud nepublikované záměry. I
z toho hlediska to velmi zeslabuje věrohodnost takové práce a podtrhuje účelovost pohledu a
preferování VB.
9. Na poslední větu předchozího bodu možno dále navázat citací ze strany 22 Dokumentace:
„Na základě oznámení byl ze čtyř posuzovaných variant V1 - V4 vybrána varianta
V4...Varianta VA i ostatní navržené a prověřované varianty jsou po zjištění všech skutečností
z ekonomického a ekologického hlediska těžko průchodné. Proto byla hledáno další řešení,
kterým je vedení po tělese stávající železniční trati…“ V oznámení varianta VB nebyla
uvedena, nebyla uvedena ani v závěru zjišťovacího řízení, kde ze strany CHKO ČS bylo
navrhováno za možné řešení nyní varianta VA v tunelu. Zákon č. 100/2001 Sb. proto
neumožňoval zařadit VB do tohoto procesu EIA a pokud MŽP toto zařazení ex post
připustilo, pochybilo. Tunelová varianta VA je prakticky neřešena, jakoby by zpracovatelé již
předem měli za to, že je neprůchozí a nemá smysl ji zodpovědně zpracovávat. V dalším
vyjádření bude k tomuto problému upřena pozornost.
10. Řešení VB, jak je technicky popisováno na str. 25 Dokumentace, je značně krkolomné,
technicky jistěže možné, ale zcela neprozíravé vzhledem k nezbytnosti zajištění ochrany
veřejného zdraví obyvatel v centru Děčína. Dokumentace jakoby byla technickým nástrojem
realizace VB, aniž by korektním způsobem zohledňovala negativa této varianty. Tam, kde by
mělo dojít k hlubšímu posouzení, Dokumentace mlčí, aby na jiných místech zdůrazňovala
výhody VB. Naprosto chybí urbanistický pohled, když je i pro laika evidentní, že toto
velikášské a skutečně nezodpovědné řešení nové silnice mající charakter průtahu městem
zcela zásadním způsobem změní „tvář“ města, „odblokuje“ městskou část Letná od centra a
fakticky vyloučí možnost urbanisticky slučitelného celku v dotčené městské části. Takové
experimenty si město Děčín nezaslouží. Je proto nezbytné, aby text byl doplněn o pohled
urbanisty.
11. Na str. 26 popisované stavební práce a demolice jen potvrzují extrémní stavební zásahy,
což naruší chod v této části města a nepochybně může způsobit škody na majetku občanů,
zejména starších rodinných domech.
12. Na téže straně je v případě VB v části Horní Oldřichova užito pojmu „citlivost území“, aniž
by bylo z dalšího textu patrno, co tím autor textu vlastně myslel. Má-li pouze tento pojem být
samotným důvodem pro tvorbu podvariant VB1 a VB2, pak to jen dokládá neodbornost až
pokleslost úrovně této práce, její účelovost a především nepřesvědčivost.
V Děčíně dne 16 září 2007
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 1:
Formulaci, že „není možné posuzovat jinou variantu záměru, než variantu obsaženou
v oznámení nebo uloženou v závěru zjišťovacího řízení“ zák. č. 100/2001 Sb., v platném
znění neobsahuje. Záměr a jeho varianty určuje „oznamovatel“, zák. č. 100/2001 Sb., v
platném znění upravuje náležitosti a podrobnosti procesu posouzení vlivů na životní
prostředí (EIA).
K bodu 2.
Zpracovaná dokumentace vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době
oznámení záměru.
K bodu 3.
Dosud zpracované dokumenty procesu EIA byly zveřejněny dle zák. č. 100/2001 Sb., v
platném znění
K bodu 4.
V procesu EIA se nenavrhují, ale posuzují varianty navržené oznamovatelem. Co se týká
Dopravní politiky ČR, pak při hodnocení záměru dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění
byla v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena řada podmínek pro omezování vlivů
dopravy na uvažovaném záměru na životní prostředí a snižování vlivů dopravy na veřejné
zdraví. V rámci možností procesu EIA posuzovaného záměru jsou požadavky Dopravní
politiky ČR plněny.
K bodu 5.
Je celkem logické, že pokud oznamovatel hodlá realizovat silnici v místě železniční tratě, tak
zde zároveň nemůže realizovat cyklostezku a uvedené obecné doporučení, které se zřejmě
týká jiného problému, nemůže respektovat. Dále pak zpracovatel dokumentace EIA, který
dostane za úkol posoudit uvažovaný záměr silnice jej nemůže posoudit tak, že jej zamění za
cyklostezku.
Záměr navíc obsahuje další variantu, která železniční trať nijak neovlivňuje.
K bodu 6.
Problém se týká charakteru záměru navrženého oznamovatelem. Dokumentace posuzuje
vlivy na životní prostředí přeložky jedné silnice, nemůže řešit vlivy na životní prostředí
dopravního systému Děčína nebo regionu. To předmětem hodnocení vlivů na životní
prostředí dopravních koncepcí (SEA) mimo aktuální proces EIA.
K bodu 7.
Předmětem posuzování je záměr ve formě dvoupruhové silnice. Pokud by oznamovatel
hodlal realizovat jiný typ záměru (např. čtyřpruhovou silnici) potom bude muset být proveden
nový proces EIA.
K bodu 8.
Toto tvrzení je plně v kompetenci oznamovatele, který předkládá charakteristiku záměru
k posuzování. Zároveň je nutno potvrdit, že dopravní řešení spočívá na dotčených obcích
minimálně v oblasti územního plánování.
K bodu 9.
Zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění nestanoví, že v procesu EIA mohou být posuzovány
pouze varianty obsažené v oznámení nebo vyžádané v závěru zjišťovacího řízení. Obecně
tunelová varianta byla navržena ve formě podvarianty VA2.
K bodu 10.
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Varianty záměru musí být posouzeny ze všech podstatných vlivů na životní prostředí. Není
nic zvláštního, když v jednom aspektu jsou vlivy větší a v jiném menší. Posouzení
jednotlivých aspektů vychází striktně ze závazných metodik nikoli z libovůle posuzovatele a
laikovi se může jevit jako málo nebo naopak nadbytečně podrobné.
Ve vyjádření postrádaný urbanistický pohled není předmětem procesu EIA, ale jiných
procesů (např. územního plánování dle stavebního zákona) a proces EIA ho nemůže nijak
suplovat.
K bodu 11.
Každá větší stavba přináší nutné negativní vlivy na životní prostředí, proto se také ještě před
vlastním projektováním a povolováním provádí proces EIA, ve kterém se stanovují opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí
K bodu 12.
Podvarianty jsou navrženy oznamovatelem, zpracovatel posouzení vlivů na životní prostředí
je musí posoudit.
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vyjádření veřejnosti č. 8 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Pokračování - Vyjádření č. 2 ze dne 17.9. 2007
Věc: Vyjádření č. 2 k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí.
13. Varianta VB1 v lokalitě Horního Oldřichova obsahuje návrh vybudovat na stávající trati
mělký přesypaný dvoupruhový tunel délky 130 m s tím, že „délka tunelu se upřesní po
zaměření terénu“. V inkriminovaném úseku (viz další vyjádření k otázce demolicí objektů)
těleso trati ve směru od Bynova za drážním domkem a přejezdem není rovné, přičemž z
dokumentace není zřejmé, zda navrhovaná délka tunelu 130 m bude procházet
uzpůsobeným zářezem anebo „kopírovat“ osu kolejí, což by technicky ani možné nebylo. V
každém případě jde o místo v blízkostí objektů bydlení a řešitel v dokumentaci zcela
rezignoval na tomu odpovídající zohlednění s návrhem technického řešení cit. tunelu. I v
tomto směru je dokumentace nedostatečně zpracovaná.
14. Na str. 33 se mj. uvádí: „Vybudování přeložky silnice vznikne obchvat obcí a zároveň
přímé napojení na trasu dálnice D8 pro tranzitní dopravu. Navrhovaná přeložka má VÝZNAM
jak v místních dopravních vztazích, tak i v REGIONÁLNÍCH A NADREGIONALNÍCH“. Tento
závěr je nekorektní, neboť v případě Děčína jde právě o zcela opačnou situaci - nikoliv o
silniční obchvat nýbrž silniční průtah přímo centrem města, a to časti Podmokly. Má-li
přeložka splňovat i „nadregionální“ význam, bylo povinností řešitelů pečlivě zdůvodnit, proč v
případě Děčína se rezignuje na vládní požadavek a ostatně v dokumentaci řešiteli tvrzený
obchvat, a z jakého důvodu je slučitelné s ochranou veřejného zdraví, aby byla preferována
varianta VB v ose kolejí drážního tělesa, která by znamenala silniční průtah centrem Děčína
zejména pro kamionovou dopravu. I v tomto případě je dokumentace nedostatečná a
vykazuje prvky účelovosti.
15. Na str. 34 řešitelé vycházeli z intenzity dopravy z r. 2005, ačkoliv právě v roce 2006 došlo
k přelomové situaci, kdy byl napojen další dálniční úsek D8, což právě podle řešitelů vyvolalo
potřebu řešení přeložky silnice I/13. I tento přístup řešitelů je velmi nekorektní a i v tomto
případě lze hovořit až o hrubé nedbalosti s ohledem na dopravní notoriety, které v
popisovaném období měly nastat a z povahy věcí si tedy vyžadovaly monitorování a
důsledné promítnutí takových závěrů do zpracovávané dokumentace. Přirozeně pak řešitelé
nutně museli dospět k jinému dopravnímu zatížení, než kdyby postupovali korektně právě ve
vztahu
k přelomovému roku 2006 v dotčené oblasti, jež zaznamenala změnu
dopravní intenzity. Jaké dopravní změny v posuzované oblasti nastaly, mělo být zjistitelné
právě na podkladě přísl. měření, obzvláště v situaci, kdy ŘSD ani jiný subjekt tak aktuální
měření neprováděl. Není v teto situace tudíž možné vycházet ze sčítání dopravy, provedené
ŘSD ČR v roce 2005“, kde - opakovaně zdůrazněno - byla zcela jiná dopravní situace; než
rok poté. Odtud pak další výpočty pro futuro, do r. 2010 a výhledově pro rok 2030 jsou
nesprávné a v podstatě zavádějící. Jde o další velmi nekorektní přístup řešitelů v také
zásadně významné otázky, která je esenciální pro další úvahy stran odborného posouzení
nově (avšak v rozporu se zákonem č. 100/2001 Sb.) navržené varianty v ose kolejí
železniční trati č. 132.
16. Z akčního programu „Krušné hory/Smrčiny“, který zpracovaly tyto subjekty: GfBU Společnost pro podnikové poradenství a poradenství v oblasti životního prostředí s r.o.,
Margaretenstr. 2-4, 15366 Hönow, Český hydrometeorologický ústav v Praze, Český
ekologický ústav, za odborné spolupráce Saského státního ministerstva pro životní prostředí
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a územní rozvoj v Drážďanech, Saského zemského úřadu pro životní prostředí a geologii v
Drážďanech, Bavorského státního ministerstva pro územní rozvoj a otázky životního
prostředí v Mnichově, Bavorského zemského úřadu pro ochranu životního prostředí v
Augsburgu a Ministerstva životního prostředí (tento projekt byl vypracován na zakázku
Spolkového úřadu životního prostředí v rámci plánu výzkumu životního prostředí - číslo
podpůrného projektu 299 19 715 a byl iniciován z prostředků Spolkové vlády) vyplývá, že
právě i v oblasti úseku Cheb - Děčín - Liberec, tedy v oblasti nyní dotčené zvažovanou
přeložkou silnice I/13, má v dalších letech dojít k prudkému zvýšení především kamionové
dopravy. V této práci se mj. uvádí:
„Nynější pozemní komunikace většinou pocházejí z druhé poloviny 19. a první poloviny 20.
století a částečně využívají podstatně starší dopravní cesty (např. průsmyky a údolí). Po roce
1945 v regionu sice došlo k dalšímu rozšiřování silniční sítě v jednotlivých zemích, politická
situace však tehdy způsobila, že přeshraniční trasy byly uzavřeny. Po roce 1990 prožila jak
vnitroněmecká, tak i českoněmecká doprava převratný nárůst. Těžištěm dopravní politiky ve
zkoumaném území proto zůstává výstavba tranzitních tras v regionu při současném
respektování požadavků ochrany životního prostředí a přírody...Nejvyšší intenzitu dopravy
mají dálnice a evropské tranzitní trasy. Dálnice Drážďany . Praha (A 13 / D 8)... Železniční
síť, která podstatně přispěla k hospodářskému rozvoji této oblasti, vznikla v 2. polovině 19.
století. K důležitým transregionálním magistrálám patří dvě dílčí tratě ve zkoumané oblasti:
• Mariánské Lázně . Cheb . Marktredwitz na trati mezi Prahou a záhadní Evropou a
• Usti n.L. . Drážďany v rámci spojení severní a jihovýchodní Evropy.
Nadregionální význam mají kromě toho
- Francko-saská magistrála mezi Bayreuthem a Zhořelcem (Górlitz) a
- Severočeská dálková trasa mezi Chebem a Libercem.
Prognóza pro příští léta počítá s dalším podstatným nárůstem dálkové přepravy zboží. Za
účelem sražení s tím související zátěže znečišťujícími látkami a hlukem by se alespoň část
této dopravy měla realizovat po železnici.“
Je zřejmé, že řešitelé v dokumentaci podobná varování stran zvýšení dopravy nevzaly
korektně v úvahu a pouze mechanicky, bez nezbytného propojení všech zásadně
významných hledisek a okolností, jež mohou, resp. budou mít přímý či nepřímý vliv na vznik
dopravy při zpracovávání dokumentace se „vyhýbají“ těmto problematickým místům, které by
jinak bylo nutno analyzovat. Zcela úplně pak vynechali otázku zohlednění průmyslových zón,
jež v dotčené oblasti jsou či které mají být teprve v dohledné době zrealizovány, protože i v
tomto případě je nezbytné řešit stávající a budoucí dopravní zatížení. Jen namátkou, zatímco
v roce 2005 nebyla v realizaci některých objektů průmyslová zóna v Krupce, v roce 2006 v
dané lokalitě dochází k prudkým změnám - výstavbě objektů, které podnítí dopravní tok v
různých směrech, tedy i po silnici I/13. Pokud na tyto významné momenty řešitelé v
dokumentaci nepoukazují a dále je v kontextu dalších okolností nehodnotí, jde o zásadně
chybný přístup při řešení navrhovaného dopravního koridoru přeložky s absencí zásadně
významných momentů, které se mohou negativně projevit na zhoršení životního prostředí,
resp. na ochraně veřejného zdraví občanů v dotčených lokalitách, především v Děčíně.
17. Ačkoliv vedoucí řešitelského týmu se již v roce 2006 podílel na zpracovávání studie
využití drážního tělesa pro přeložku silnice I/13 a musel nepochybně jednat a nebo získat
informace prostřednictvím firmy Valbek, s.r.o. (projekční kancelář), která prokazatelně v roce
2006 jednala s některými zástupci města Děčín a vedoucím stavebního odboru Magistrátu
města Děčín, o Strategickém plánu města Děčín, kterým byl usnesením Zastupitelstva
Statutárního města Děčín ze dne 22.3. 2007, č. ZM 07020501 byl schválen, resp.
aktualizován, v dokumentaci k otázce posuzování přeložky ve variantě VB není zohledněno,
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že: „Město zahájí přípravné práce a do roku 2010 vytvoří průmyslovou zónu bud' na území
Děčína či v jeho okolí, pro přilákání zahraničních investic a pro rozšíření místních podniků.
Výstup(y): technickými sítěmi zainvestovaná průmyslová zóna v rozsahu 2x5 ha. Hlavní
garant: odbor rozvoje Termín: Dolní Oldřichov - 2008 Křešice 2010 Dosavadní plnění:
Průmyslová zóna Dolní Oldřichov - Odbor místního hospodářství a majetku města eviduje
několik žádostí o odkup části pozemku. Část pozemku je nájemní smlouvou pronajata TSD;
část pozemku sloužila v roce 2006 jako deponie po dobu rekonstrukce Teplické ul. V prosinci
2006 rada města projednala informaci o pozemku p.č. 863/ 9; 862/2 a st.p.č. 607 vše v k.ú
Horní Oldřichovi. Je zpracovávaná studie možného napojení na dopravní sít' města. Po
dokončení studie dopravního napojení bude celý areál přerozdělen a následně předloží OMH
návrh na prodej jednotlivých částí pozemků formou dohadovacího řízení.“ Již z citovaného je
zjevné, že dokumentace v uvedeném směru tyto podstatné okolnosti, které nepohybně v
případě realizace této zóny by měly mít rovněž zásadní vliv na životní prostředí a ochranu
občanů obyvatel, ponechává zcela bez povšimnutí, což jde opět na vrub kvality předložené
Dokumentace.
V Děčíně dne 17.9. 2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 13.
Proces EIA předchází časově veškeré dokumenty zpracovávané dle stavebního zákona, a
proto ani nemůže obsahovat podrobnosti těchto dokumentů.
K bodu 14.
Návrh záměru předkládá oznamovatel, nikoli zpracovatel dokumentace, v procesu EIA se
posuzují vlivy na životní prostředí.
K bodu 15, 16, 17.
K této připomínce je v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
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vyjádření veřejnosti č. 9 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Vyjádření č. 3 ze dne 18.9.2007
Věc: Vyjádření č. 3 k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí.
18. I když byl odpovědný řešitel dr. Anděl upozorněn na nezbytnost, aby při zpracovávání
dokumentace přeložky silnice I/13 bylo přihlédnuto též ke stávajícím i budoucím
průmyslovým zónám na trase Děčín - Teplice, a to zejména (stávající) v Krupce a (budoucí)
ve Žďárku u Libouchce, dokumentace tyto z hlediska posouzení EIA významné okolnosti
opomíjí, resp. ignoruje. Přitom znalost daných lokalit s postupným zaplňováním
průmyslových zón je právě v případě odpovědného řešitele, jak bude v některém z dalších
vyjádření patrno, zcela evidentní, takže nelze zde hovořit o nějakém opomenutí či neznalosti
prostředí. Naopak. Tak např. pokud jde o průmyslovou zónu v Krupce lze jen namátkou
poukázat na tyto záměry: Logistický a skladový areál Toyota, CTPark Krupka - hala K 1
(DHL), CTPark Krupka - haly K2 a K3 nebo v současné době záměr - Gurdian - výroba
plastových dílů pro automobilový průmysl atd. Z hlediska aktuálního stavu nyní probíhá
řízení o změně plánu ohledně průmyslové zóny Žďárek. Z databáze Ústeckého kraje
vyplývá, že „komerční zóna Žd'árek se nachází na území obce Libouchec, částečně na
území obce Velké Chvojno (kraj Ústecký, obec s rozšířenou působností Ústí nad Labem).
Celková výměra pozemků určených pro Komerční zónu Žd'árek činí 105,0 ha. Území u
dálnice je rovinné, jihovýchodním směrem terén klesá. Převážná část pozemků byla dosud
využívána jako zemědělská půda. Územním plánem je řešena pouze změna využití
pozemků ze současného zemědělského využití na možnost zástavby obchodně
průmyslovými objekty. Jedná se o výrobu a výrobní služby neohrožující životní prostředí,
opravárenské služby, dopravní služby, obchodní a podnikatelskou činnost apod.“
Z
podkladů, které vzešly v procesu EIA k výše uvedené zóně v Krupce je zřejmé, že dojde k
postupnému nárůstu především kamionové dopravy i z dané lokality nejen na D8, ale i s
využitím silnice I/13. Rovněž při alespoň částečné realizaci nové průmyslové zóny ve Žd'árku
nepochybně dojde ke zvýšení dopravní zátěže, což se projeví, nebude-li přijato nějaké
opatření, i na silnici I/13. Tyto okolnosti proto měly být řešitelským týmem pečlivě
zohledněny, resp. vyhodnoceny, a to z hlediska posouzení priorit mezi nutností řešit
dopravní situaci na silnice I/13 a primární ochranou veřejného zdraví občanů nejen v
Libouchci a Jílovém, ale také v Děčíně. Dokumentace EIA v případě přeložky silnice I/13,
která v tomto směru negativa dopravy nepostihuje a způsobem předvídaným zákonem
nerozpracovává, je prakticky nepoužitelným dokumentem. Jinak řečeno, neposuzuje-li
dokumentace to, co by správně mělo být předmětem její posouzení, nelze z takového
podkladu vycházet . V příloze se pak přikládají listiny prokazující výše uvedené dílčí
vyjádření.
V Děčíně dne 18.9. 2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 18.
K této připomínce je v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
vyjádření veřejnosti č. 10 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Vyjádření č. 4 ze dne 19.9.2007
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Věc: Vyjádření č. 4 k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí.
19. V Dokumentaci není věnována patřičná pozornost negativním dopadům přeložky silnice
I/13 na stávající zástavbu, stejně jako na zástavbu, která by měla např. v městské části
Horní Oldřichov teprve vzniknout. Je zde např. k dispozici kopie z katastrální mapy z
dotčeného katastrálního území, ze které vyplývá (pokud jde o obsahovou správnost této
listiny), že Správa CHKO České středohoří vydala předběžný souhlas se zařazením parcel
899/1, 899/64 a 899/54 v k. ú. Horní Oldřichov do zastavené časti města Děčín, resp. ke
změně hranice interakčního prvku, který bezprostředně navazuje na drážní pozemky tělesa
trati č. 132. Pokud je tato (roz. rozšíření interakčního prvku) informace správná pak jde o
další skutečnost, kterou měl řešitel zohlednit pro případ výstavby domů nebo jiných objektů a
příp. atakování negativních projevů z dopravy (hluk apod.) na uvažovanou zástavbu (viz
přiložená kopie). Nyní je nezbytné si vyžádat od SCHKO ČS informaci, zda takové
předběžné vyjádření bylo vydáno.
20. Na str. 56 Dokumentace se uvádí, že „stávající zářezy železniční tratě jsou vedeny v
relativně pevných horninách svrchní křídy.“ Protože šířka tratě pochopitelně se nekryje s
šířkou zatím uvažované dvouproudové silnice a nutně by se pro případ realizace musela
rozšiřovat, bylo žádoucí, aby v tomto směru řešitelský tým v nové Dokumentaci blíže daný
technický problém řešil. I z tohoto pohledu je Dokumentace zcela nedostatečně zpracovaná.
21. Zatímco na str. 33 v Dokumentaci řešitelé tvrdí, že: „Vybudováním přeložky silnice
vznikne obchvat obcí...“, na str. 88 a násl. se ve vztahu k vymezenému území, které je
hodnoceno v dokumentaci EIA, mj. uvádí: „První dotčený krajinný prostor je vymezen na
jihozápadním okraji města Děčín. Zahrnuje městské části ...Letná, Podmokly...Prostor se
vyznačuje...hustou zástavbou rodinných domů a panelových domů...“ Městská část Děčína Bynov je pak v Dokumentaci z hlediska posuzování vlivů stavby opomenuta. Z citovaného je
zřejmá vnitřní rozpornost práce, povrchní řešení souvisejících problémů, jakoby řešitelé
pouze posuzovali samotné drážní těleso a v kritických bodech rezignovati na posouzení v
odpovídajícím rozsahu a kvalitě.
V Děčíně dne 19.9. 2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 19.
K této připomínce je v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
Co se týče vlivu na dosud neexistující nemovitosti, pak je možné řešit ochranu ve vztahu
k záměrům, na které již byla vydána územní rozhodnutí.
K bodu 20.
Tyto technické aspekty budou plně řešeny v dalších fázích přípravy záměru (např.
dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro
provedení stavby).
K bodu 21.
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Uvedená citace se týká dílčího popisu krajinného rázu a nijak neovlivňuje posouzení vlivů.
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vyjádření veřejnosti č. 11 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Vyjádření č. 5 ze dne 20.9. 2007
Věc: Vyjádření č: 5 k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí.
22. Podle § 1 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. účelem posuzování vlivů na životní prostředí je
získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních
právních předpisů, 1a) a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. 1b) Tento podklad je
jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů. 1a). Podle § 2 cit. zák.
posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a
rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní
zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy 2) a na
jejich vzájemné působení a souvislosti. Podle § 5 odst. 1 až 4 cit. zák. posuzování zahrnuje
zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů
provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. Při posuzování vlivů záměru na životní
prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení
záměru. V dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu
vlivů záměru jako celku. Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při jeho
přípravě, provádění, provozovaní i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále
sanace nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní
právní předpis. 1a) Posuzuje se běžné provozování i možnost havárie. Posuzování záměru
zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí provedením
záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení
příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, a to včetně vyhodnocení
předpokládaných účinků navrhovaných opatření. Z cit. zákonné úpravy je zřejmé, že při
posuzování EIA po fázi zjišťovacího řízení, je třeba zohlednit další skutečnosti, které v
procesu byly zjištěny. V případě přeložky silnice I/13 však oznámení nové varianty nebo její
navržení v závěru zjišťovacího řízení provedeno nebylo, což odporuje zákonu č. 100/2001
Sb. V této situaci měl tedy řešitelský tým mnohem důkladněji v dokumentaci zohlednit k nové
variantě VB všechny se nabízející aspekty, které souvisejí nebo souviset mohou s
ohlášeným záměrem stavby v ose kolejí drážního tělesa regionální železniční trati č. 132.
Pokud v předešlém vyjádření č. 4 byl poukaz na průmyslové zóny, pak je třeba doplnit, že
kromě průmyslové zóny v Krupce bude na dotčené území v nejbližších letech zvýšenou
dopravou atakovat také průmyslová zóna ve Žd'árku u Libouchce, kde je k průmyslovému
využití k dispozici plocha takřka o rozloze 120 ha (v některých pramenech se hovoří až o 130
ha). Jde přitom o průmyslovou zónu, která byla usnesením vlády ČR ze dne 31.8. 2005 č.
1100 zařazena do vládou sledovaných projektů (tehdy) s předpokládaným obdobím realizace
od r. 2007 (viz příloha k tomuto vyjádření). Podle dostupných informací probíhá řízení o
změnu Územního plánu obce Libouchec za účelem rozšíření zastavitelného území, a to pro
vybudování „Obchodně průmyslové zóny Knínice“ a rozšíření „Obchodně průmyslové zóny
Žd'árek“. Tyto lokality se nacházejí u dálnice D8, takže o atraktivitě těchto průmyslových zón
pro investory nemůže být žádných pochyb. Tomu ostatně přisvědčuje i ta skutečnost, že
nedaleká průmyslová zóna v Krupce je již zaplněna, takže investoři se nyní budou ještě více
zajímat o průmyslovou zónu v oblasti Žd'árku. To ale znamená, že postupné zaplňování cit.
zóny na zhruba 120 ha v průběhu několika let nepochybně způsobí další zvýšení dopravy i
po silnici I/13 ve směru na Děčín a dále na Liberec. Tato skutečnost však v Dokumentaci
není vůbec zohledněna, ačkoliv průmyslová zóna Žd'árek je součástí vládního projektu již od
r. 2005! Není proto možné při posuzování EIA vycházet z měření intenzity dopravy na silnici
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I/13 podle podkladů ŘSD z roku 2005, ale je nutné zohlednit výše uvedené okolnosti. K
takovému zhodnocení však v předkládané Dokumentaci nedošlo, což je velké pochybení
oprávněné osoby. Lze tedy konstatovat, že i v tomto směru Dokumentace EIA byla
zpracována značně povrchně až nezodpovědně, protože negativní důsledky ze stále se
zvyšující dopravy; včetně očekávaného nárůstu dopravy z průmyslových zón nepochybně
zásadním způsobem změní rozsah dopravních ataků ve sledovaném území.
23. Jednou ze zákonem uložených povinností oprávněné osobě, která v součinnosti s
řešitelským týmem zpracovává dokumentaci EIA také je zohlednit možnost záměru či
kumulace s jinými záměry, stejně jako celkové zhodnocení kvality životního prostředí a
hlavně pak ochrany veřejného zdraví obyvatel v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení. Taková verifikace přirozeně nemůže být realizována v mechanickém soustředění
veličin získaných z tabulek zpracovaných v roce 2005, ale nezbytně musí zohledňovat i
středně a dlouhodobý výhled možných dalších záměrů, které právě ve vazbě na
vyhodnocovaný záměr jsou ve stadiu příprav dokonce avizovaných vládou této země. V
bodě 22 byla již zmínka o nové průmyslové zóně Žd'árek, která byla zařazena dokonce do
vládou sledovaných zón s předpokládaným termín realizace v tomto roce. Participační
podporu vyslovil k této zóně i Ústecký kraj, který mj. zohledňuje z hlediska významu tzv.
Science parte, který má nabídnou zahraničním investorům plochy pro komerční a vědeckou
a výzkumnou činnost. Jak vyplývá z přiložené kopie, v r. 2008 se počítá s postupnou
výstavbou objektů v této zóně, čemuž ostatně svědčí proces územního plánování v dotčené
obci Libouchec. Je předpoklad, že by v této zóně mělo najít pracovní uplatnění téměř 5000
lidí, čímž by se tato zóna stala z hlediska zájmu státu a severočeského regionu, který se
potýká s nezaměstnaností, velmi atraktivní jak pro investory, resp. podnikatele, tak i pro
dotčené okolí a jeho občany. Protože je nemyslitelné vykrytí pracovních míst z přilehlých
obcí, je nasnadě, že hlavní přísun zaměstnanců by přicházel z města Děčína. V těchto
souvislostech pak logicky je nezbytné zohlednit význam regionální železniční trati č. 132,
která je vedena právě kolem průmyslové zóny ve Žd'árku. Z tohoto pohledu proto trať č. 132
nabývá na své atraktivitě a ve vazbě na zásady a doporučení obsažené v Dopravní politice
ČR pro léta 2005-2013 je snaha zrušit tuto trať a v její ose postavit přeložku silnice I/13
nelogická, neprozíravá a především v zásadním rozporu se zmíněným vládním dokumentem
a dalšími předpisy. Jen pro zajímavost je třeba aktuálně připomenout, že v návrhu rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 a střednědobého výhledu na roky 2009 a
2010, který byl před několika dny schválen vládou ČR, se opět zdůrazňuje, že „je nutné
zlepšit i bezpečnost dopravy a snížit negativní dopady na občany a životní prostředí“. Ze
Zápisu z vyhodnocení mezirezortního připomínkového řízení k návrhu rozpočtu SFDI na rok
2008 a střednědobého výhledu na roky 2009 a 2010 je informačně zajímavá připomínka
generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR pana Alfréda Brunclíka, který mj. poukázal
na: „nebezpečnost průtahů obcemi prokazatelná statistikami dopravních nehod, nutnost
dodržování mezinárodních závazků ČR, značné negativní ekonomické dopady prodlužování
přípravy a realizace staveb, plánování parametrů pozemních komunikací na budoucí a nikoli
současné intenzity dopravy“. V podkladové studii k návrhu Harmonogramu výstavby
dopravní infrastruktury se mj. uvádí: „Důležitou oblastí je rovněž výstavba obchvatů měst a
obcí, která je nutná především z důvodů negativních vlivů na životní prostředí a rovněž z
důvodů bezpečnosti“. Z této zásady, deklarované již v Dopravní politice ČR pro léta 20052013, je pak v cit. harmonogramu formulován výhledový záměr: „Zabezpečit kvalitnější
řešení tranzitní dopravy obcemi (zklidňování dopravy, obchvaty).“ Je zjevné, že řešitelský
tým se výše uvedenými okolnostmi nezabýval, ač se správně jimi zabývat měl, poněvadž jde
- vzhledem k dlouhodobě deklarovaným zásadám - již o notoriety, které nutně musejí být při
takto zásadním záměru stavby zohledněny právě potud, pokud navrhovaná varianty přeložky
silnice I/13 se má od těchto zásad odchylovat; vyvstává v takovém případě logicky potřeba
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argumentačně vytěsnit požadavek na budování obchvatu přes Děčín pro ty či ony
společensky či jiné významné okolnosti, které je třeba favorizovat před požadavkem na
prohlubování ochrany veřejného zdraví v oblastech stávajícího dopravního ataku.
Degradovat posuzování problému na ekonomické hledisko, ignorovat z hlediska posuzování
např. významnou lokalitu Bynova atd., jak bude v dalších vyjádřeních zdůrazněno, jde opět
na vrub zpracované dokumentace a vypovídá o neschopnosti oprávněné osoby zohlednit
všechny tyto vlivy samostatně a v jejich vzájemných souvislostech.
V Děčíně dne 21. září 2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 22, 23.
K této připomínce je v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
Problematika Dopravní politiky a dalších zásad je řešena u vypořádání předchozích
vyjádření.
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vyjádření veřejnosti č. 12 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Vyjádření č. 6 ze dne 21.9. 2007
Věc: Vyjádření č. 6 k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí.
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí.
24. Na str. 36 je v Dokumentaci řešena oblast odpadů v souvislosti s výstavbou přeložky, a
opět zcela nedostatečně. Je zde pouze obecně konstatováno, že „značné množství odpadů
vznikne při uvolnění území pro vlastní výstavbu, tzn. v demolicích stávajících stavebních
objektů, úseků stávající vozovky a železniční tratě a v přípravě podloží i pro zemní práce“.
Vzhledem k tomu že drážní těleso je úzké a vyvstává v případě realizace stavby potřeba
podstatným způsobem toto těleso rozšířit včetně výškové úpravy a s nutnými zářezy, je
pochopitelné, že tyto zemní práce vyvolají značné množství přesunu zemního a jiného
materiálu také v městských částech Děčína, v blízkostí zástavby. Dokumentace však ani
náznakem tuto problematiku neřeší, resp. neposuzuje a v dalším se omezuje na tapetování
tabulek, které identifikují druhy odpadu. Kritická místa Bynova, Horní Oldřichova a především
Podmokel ve vazbě na řešení odpadů, zemních prací, nejsou z pohledu vlivů na zdraví
obyvatel posuzována, takže nelze zjistit, jaké konkrétní dopady na životní prostředí, resp.
jakým vlivům by mělo být vystaveno zdraví obyvatel dotčených takovou stavbou. To je další
zásadní pochybení řešitelského týmu a dalším závažným nedostatkem Dokumentace.
25. Na str. 41 Dokumentace jsou rovněž zcela nedostatečné závěry stran „Hluku z výstavby“.
I v tomto místě řešitelé pouze konstatují domněnku, že „v průběhu výstavby přeložky silnice
I/I3 bude okolí zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu“
a že „zdrojem hluku v období výstavby budou zejména zemní práce (budování násypů a
zářezů, zakládání konstrukcí mostních objektů, stavební a zemní práce (budování násypů a
zářezů, zakládání konstrukcí mostních objektů, stavební a zemní práce v oblasti nových
křižovatek apod.)“. Na základě tohoto obecného předpokladu se pak v Dokumentaci uvádí,
že „v současné době není znám dodavatel stavby, použití stavebních mechanismů při
výstavbě, ani přístupové cesty, nelze tedy stanovit hluk ze staveniště stanovit. Podrobnější
hlukovou studii na výpočet hluku z výstavby a případný návrh opatření ke snížení hlukové
zátěže z výstavby je možné zpracovat až na základě výše uvedených údajů. Vzhledem k
tomu, že oprávněná osoba dr. Anděl se podílel již v roce 2006 (!!!) na zpracovávání práce s
názvem: „Silnice I/13 Děčín - Knínice, varianta trasy vedené po trati ČD Děčín –
Novosedlice“, kde je současně řešeno i ekonomické hledisko, což nutně vychází ze
specifikace a tedy perfektní znalosti jednotlivých prací na zamýšlené stavbě přeložky v ose
kolejí železniční trati č. 132, bylo povinností právě dr. Anděla tyto závěry, když už tak
nestandardně - mimo rozsah procesu EIA (!!!) spolupracoval s projekční kanceláří fy Valbek,
s.r.o. (tato zásadně právně významná okolnost bude rozebráno v samostatném podání, jež
se bude upínat výhradně k činnosti a faktickým úkonům dr. Anděla v procesu i mimo proces
EIA v téže věci), přehledným a výstižným způsobem zohlednit v předmětné Dokumentaci,
tedy i z pohledu hluku. Nestalo se tak, což jde opět na vrub odborné kvality Dokumentace.
V Děčíně dne 21.9. 2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 24.
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Problematika odpadů je v posuzované dokumentaci řešena standardně až nadstandardně.
Požadované aspekty budou řešeny v dalších stupních přípravy stavby.
K bodu 25.
K této připomínce je v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
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vyjádření veřejnosti č. 13 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Vyjádření č. 7 ze dne 22.9.2007
Věc: Vyjádření č. 7 k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí:
26. RNDr. Andě! coby oprávněná osoba v Dokumentaci nezohlednil ty okolnosti, které sám
zdůrazňoval již v září 2005, tedy v době probíhajícího procesu EIA ve věci přeložky silnice
I/13“ (!!!) jako člen zpracovatelského kolektivu při tvorbě konceptu Územního plánu Velkého
územního celku Ústeckého kraje. V tomto konceptu mj. dr. Anděl poukazuje na průmyslové
zóny, tedy i na ty, které v Dokumentaci EIA již zcela nelogicky ponechává stranou, ačkoliv i z
těchto zón bude gradovat doprava i ve směru na Děčín a Liberec, tedy po stávající silnici
I/13, V Konceptu popisuje varianty V1 až V4 obsažené v oznámení záměru přeložky silnice
I/13 a zdůrazňuje nezbytnost řešení problematiky napojení Ústeckého kraje na celostátní a
evropskou dopravní síť a „odvedení tranzitní dopravy mimo obytná území sídel, zrychlení
průjezdnosti regionu a vybudování komunikací s kapacitou odpovídající stávající a výhledové
intenzitě dopravy…Opatření v oblasti silniční dopravy týkající se odvedení dopravy mimo
obytnou zástavbu sídel korespondují s požadavkem na podporu technických a
infrastrukturních opatření vedoucích k minimalizaci a zdravotních rizik a negativních vlivů na
ŽP způsobených nadměrným zatížením sídel hlukem a emisemi škodlivých látek z pozemní
dopravy. Podpora ekologicky šetrnějších druhů dopravy o podpora změny podílu osobní a
nákladní dopravy ve prospěch ekologicky šetrnějších druhů dopravy je zajištěna navrženými
opatřeními, které se týkající rozvoje železniční osobní a nákladní dopravy, revitalizace,
modernizace a obnovy vybraných železničních tratí, zapojení železniční dopravy do systému
integrované dopravy a rozvoj vlečkových systémů…Jedním ze základních kroků ke snížení
negativních vlivů silniční dopravy v obytných územích, převedení tranzitní dopravy mimo
obytná území sídel a usměrnění hlavních dopravních tahů do nejvýhodnějších tras…Počet
obyvatel negativně dotčených vlivy z automobilové dopravy se tak významně sníží, postupně
budou snižovány dopady na zdraví populace…“ V cit. Konceptu se v kapitole „VI.2 Vlivy na
ovzduší“ také uvádí: „ Přenesení zátěže mimo obytné území je hodnoceno kladně, a to jak
z pohledu zatížení obyvatel dotčených sídel, tak v mnohých případech rovněž z hlediska
rozptylu škodlivin, který je v otevřeném terénu vyšší, než uvnitř obytné zástavby. Obecně
platí, že oblast možného výskytu nadlimitních imisních koncentrací oxidů dusíku v okolí
komunikací je poměrně úzká. Modelové výpočty ukazují, že i u vysoce frekventovaných
komunikací dochází k překračování limitních hodnot koncentrace oxidů dusíku v pásmu
širokém cca 1 km od vozovky. Při výpočtech bývá modelována situace dopravní špičky při
trvání maximálně nepříznivých rozptylových podmínek. Na druhou stranu však lze v
bezprostředním okolí frekventovaných úseků při těchto situacích předpokládat hodnoty
koncentrací oxidů dusíku vícenásobně převyšující imisní limity (průměrných půlhodinových
koncentrací – IHK, popřípadě i průměrných denních - lHd). V okolí těchto komunikací lze
předpokládat nárůst emisí dusíku, uhlovodíků a polétavého prachu. Pozitivem navržených
staveb je jejich trasování v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. V intravilánech sídel,
ze kterých bude tranzitní doprava vymístěna, dojde naopak ke snížení emisí uvedených
škodlivin“.
K cit. závěrům a ve vztahu k oprávněné osobě - RNDr. Andělovi lze uvést a současně
vytknout, že ač jmenovaný odborník v podstatě v témže období zpracovával Koncept cit.
územního plánu, ve fázi Dokumentace EIA Přeložky silnice I/13 tyto závěry nezohlednil a v
některých bodech dospěl ke konstrukcím, které jsou v zásadním rozporu s přijatými závěry v
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Konceptu. Tento protichůdný odborný střet názorů si pochopitelně vyžadoval zdůvodnění,
proč i ve vazbě na již přijaté závěry (skutečnost, že zmíněný Územní plán Velkého územního
celku Ústeckého kraje nebyl přijat, resp. schválen nic nemění na relevantnosti odborných
závěrů, které byly v tomto Konceptu vyloženy) nyní - tj. v Dokumentaci EIA - RNDr. Anděl
preferuje zcela odlišné názory. A proč by se nyní - oproti všem doposud deklarovaným
standardům počínaje vládními dokumenty až po standardy moderní evropské dopravy a
ochrany veřejného zdraví obyvatel - v případě Děčína, v lokalitách s velmi nepříznivými
rozptylovými podmínkami, měl na podkladě těchto neúplných či místy vnitřně rozporných
odborných závěrů zdůvodňovat projekt vybudování nového silničního průtahu, který by ve
svém důsledku (při realizaci) indukoval tranzitní dopravu do centra města s odůvodněním, že
tímto způsobem dojde k dopravnímu odlehčení stávající I/13. Tedy v případě Děčína,
zejména v oblasti Dolního Oldřichova a Podmokel, přičemž o několik desítek metrů dál tato
nová přeložka postihne místy stejnou zastavěnou oblast, aniž by mohla dost dobře splnit
funkci silnice nadregionálního významu, která nebude indukovanou dopravou atakovat
občany bydlící v dotčených částech tohoto koridoru. Tento nesoulad, zdokladovaný u téže
oprávněné osoby prakticky v témže období, vykazuje nepochybně odborné „selhání“
tendující až k hrubé nedbalosti, zejména však nerespektování povinností dle zákona č.
100/2001 Sb. Odpověď na otázku, jak může taková Dokumentace EIA splňovat zákonnou
podmínku „objektivního odborného podkladu“, je nasnadě; povrchní zpracování, vnitřní
rozpornost a ignorování některých zásadně významných okolností, jež mohou, resp. v
případě realizace stavby přeložky by měly negativní vliv na ochranu veřejného zdraví občanů
atakovaných dopravním provozem nově uvažovaného koridoru zeslabuje odbornou úroveň
Dokumentace a objektivitu odborné verifikace posuzovaného záměru.
V Děčíně dne 22.9.2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 26.
Vyjádření se zabývá konceptem územního plánu Velkého územního celku Ústeckého kraje.
Tedy mimo možnosti posuzování vlivů na životní prostředí záměru Přeložka silnice I/13
Děčín - D8.
K vlastní dokumentaci uvažovaného záměru je možno konstatovat, že v rámci zpracování
posudku byly zhodnocena a lze konstatovat, že vychází z posuzování pomocí závazných
metodik, je zpracována v dostatečné hloubce pro posouzení vlivů a v dostatečné kvalitě.
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vyjádření veřejnosti č. 14 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Vyjádření č. 8 ze dne 23.9.2007
Věc: Vyjádření č.8 k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí.
27. Mezi zákonem stanovené náležitosti Dokumentace EIA patří též zkoumání záměru z
hlediska kumulace s jinými záměry. V daném případě bylo povinností oprávněné osoby
důsledně a objektivně posoudit, zda a pokud ano v jakém rozsahu a s jakými možnými
(negativními či pozitivními) důsledky lze počítat v případě realizace Přeložky silnice I/13 ve
variantě VB, tj. formou silničního průtahu městských částí Bynov, Dolní a Horní Oldřichov a
Podmokly. Hlavní řešitel v součinnosti s projekční kanceláři Valbek, s.r.o., se sídlem v
Liberci, alespoň podle dosud publikovaných okolností vztahujících se k tomuto záměru, měl
nepochybně zajištěný relevantní přísun informací z Magistrátu města Děčín, stejně jako
např. od Správy CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce. Skutečnost, že již v
červenci 2006 jmenovaný řešitel v technické zprávě favorizuje variantu VB s tím, že „ve
všech výše uvedených parametrech a okruzích životního prostředí je trasa vedení
.
přeložky silnice I/13 po tělese trati ČD v úseku mezi Děčínem a Libouchcem podstatně
příznivější, výrazně levnější a podstatně šetrnější k jednotlivým složkám životního prostředí“
vnáší pochybnosti stran objektivity posléze zpracované Dokumentace EIA, která přebírá
shora přijaté závěry, aniž by zohlednila některé významné okolnosti. V předchozích
vyjádřeních byla učiněna zmínka o změně Strategického plánu města Děčín, kde v části
Dolního Oldřichova je vyčleněn prostor jako průmyslová zóna s uvažovaným komunikačním
napojením na silnici I/13. Je tedy evidentní, že v tomto směru bylo povinností vedoucího
řešitele verifikovat možnost dopravního napojení z této průmyslové zóny na Přeložku silnice
I/13 a v tomto směru pak posoudit důsledky, jež z takového komunikačního napojení mohou
plynout, a to pochopitelně i ve vztahu k dalším negativním dopadům, resp. vlivům na
obyvatelstvo v dotčené části města. Oprávněný řešitel tuto (pro něho notorietu) zcela
ponechal stranou. Realizací Přeložky silnice I/13, která (opakovaně zdůrazněno) je v přímém
rozporu s Dopravní politikou ČR pro léta 2005-2013 (srov. k tomu též aktuální obsah vládou
schváleného Rozpočtu SFDI na rok 2008), Programovým prohlášením vlády ČR a
evropskými standardy atd. by se (ovšem k tíží obyvatel z pohledu zhoršení ochrany
veřejného zdraví) značně zatraktivnila pro průmyslové využití oblast Dolního Oldřichova
(vznik tzv. „zátěžových provozů“), což by nutně vedlo k dalšímu dopravnímu ataku z nově
vzniknuvších průmyslových objektů a tedy k prohloubení negativní zátěže na obyvatelstvo v
částech dotčených předmětnou Přeložkou. Ignorování těchto souvislostí je důsledkem
naprosto nezodpovědného přístupu ze strany vedoucího řešitele a minimálně vypovídá o
jeho hrubé nedbalosti při zpracovávání Dokumentace EIA.
V rámci řešení nebyly vzaty v úvahu ani další okolnosti. Především v intravilánu Děčína, od
Bynova, zejména pak v lokalitě Horního Oldřichova je podél trati několika hektarový prostor,
který by nepochybně v dohledné době (jak ostatně naznačuje předběžné vyjádření Správy
CHKO České středohoří povolující rozšíření interakčního prvku k jednomu z dotčených
pozemků v této oblasti - viz předchozí vyjádření) byl během několika let využit k výstavbě
rodinných domů. Tlak potencionálních investorů k výstavbě rodinných domů je značný a
město Děčín má již skutečně málo lokalit, kde by bylo možno tomuto tlaku ustoupit.
Pochopitelně z urbánního hlediska se nabízí právě lokality v intravilánu obce za důsledné
participace Správy CHKO České středohoří, příp. dle působnosti Správy CHKO Labské
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pískovce. Možnost stavět v drážním pásmu je při souhlasu drážního úřadu a dalších
dotčených správních orgánů reálná a při vhodné skladbě a dodržení limitů z hlediska
korekce zásahů do krajiny by takový investiční přísun byl veřejně odůvodněný a z hlediska
urbánního rázu či rozvoje města vhodný. Pokud by se v tělese drážního tělesa měla
realizovat Přeložka, znamenalo by to znemožnění výstavby rodinných domů, protože hlukový
a emisní atak by takovou možnost fakticky vytěsňoval. I na tyto skutečnosti mělo být v
Dokumentaci EIA pamatováno a je nepochopitelné a neomluvitelné, proč se tak nestalo,
když pohled pro futuro takové úvahy přímo nabízí, aniž by k tomu musely být k dispozici
„odborné“ znalosti. EIA má vytvořit objektivní odborný podklad, nemá však vytvářet
argumentační odborné klima k naplnění záměru a jednostranné pohledy! Takové přístupy
degradují smysl a účel práce a nejsou v souladu s tímto institutem. EIA musí být vysoce
korektně zpracovaným odborným podkladem o to více, že verifikace všech v úvahu
přicházejících okolností spojených se zamýšleným záměrem si vyžaduje odborných znalostí,
takže dotčená veřejnost je via facti v tomto směru odkázána na presumované objektivní
odborné zhodnocení; zjištěné nedostatky či snad zaznamenaná hrubá nedbalost při takové
verifikaci musí však logicky vyústit v relevantní korekci, a v závažných případech může
iniciovat (zakládat) proces k odejmutí přísl. akreditace oprávněné osobě.
28. Z Dokumentace EIA vyplývá, že varianta VB Přeložky silnice I/13 s využitím drážního
tělesa železniční trati č.132 je zpracována „pro kategorii dvoupruhové silnice kategorie
S11,5/0.“ Na www.sho.nazory.cz je však zveřejněn opis záznamu „Informace z jednání na
KÚ Ústeckého kraje 24.5. 2007 k problematice přípravy stavby Dálničního přivaděče Děčín“
tohoto znění: „Jednání řídil JUDr. Milan Franc a cílem bylo podat informaci o stavu přípravy
této stavby a průběžné výsledky dopadů na životní prostředí dle studie EIA v aktuálních dvou
variantách.
Přítomni dále byli Ing. Koloušek z firmy Valbek (referující o variantách přivaděče), Dr. Anděl
z firmy Evernia s.r.o. (referující o výsledcích studie EIA) zástupci ŘSD Praha, zástupci ŘSD
Chomutov (ing. Komínek, ing. Filip), starostové měst a obcí (Jlové, Libouchec, v zastoupení
primátora Rašky JUDr. Franc), senátor Zoser, předseda HK ing. Aster, dále za HSR Děčín
Špinar, Vágner, za magistrát města Děčín ing.arch. Höll – prezenční listina nebyla
pořizována.
Z hlavních referátů:
Ing. Koloušek (Valbek)
- odůvodnění proč nutnost přivaděče (vazba na dálnici a aktuální situaci na I/13, kdy ze 14
km vede 11,8 km souvislou zástavbou)
- studie prvních variant v r. 2000, v roce 2006 varianta vedení v Děčíně údolím
Chrochvického potoka (tzv.A), další varianta s využitím tělesa žel. trati (var.B)
Varianta A:
Předpokládá se jako dvouproudová se stoupacími třetími pruhy. Problémem relativně vysoká
stoupání a klesání s převýšením cca 7%, existence svážných území s obtížnou geologií,
prochází územím s chráněnými ekosystémy, což vyvolává nutnost dalších investic na jejich
ochranu (700 m mostní estakády u Modré a průchody vysokým zářezem před Děčínem o
hloubce 14 m a délce 600 m), podvariantou je přikrytí tohoto zářezu, napojení v Děčíně
vyžaduje částečné zakrytí a také demolici cca 5 domů, náklady na realizaci dle variant činí
2,2 až 2,7 mld. Kč
Varianta B:
Předpokládá zatím jako dvouproudá komunikace. Výhodou jsou příznivé sklony a spásy
s minimálním převýšením 2,4%. V Děčíně od supermarketu Hypernova se předpokládá
podpovrchové vedení v délce cca 400 m s napojením v Děčíně před pískovnou na těleso
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trati, čímž je řešen dopad vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel Podmokelské,
Příbramské, Pivovarské ulice a na Revolučním náměstí. Jsou navrhovány dvě varianty
průchodu skrz část Horní Oldřichov s možností zakrytí a zanoření komunikace nebo vedením
přes průmyslovou zónu v místě bližší stávající I/13 (areál bývalého Kovočasu), výhodou je
nutnost pouze obnovení a zkapacitnění stávajících mostních objektů a propustků bez
nutnosti realizovat zcela nové stavby, náklady na realizaci cca 1,1 mld. Kč
Dr. Anděl (Evernia) – (http://www.evernia.cz)
- mimořádně složitá stavba (za 15 let praxe složitější než EIA na dálnici), u variant i
podvariant posuzovány všechny vlivy na životní prostředí, silná zástavba, složitá geologie,
vysoký výskyt ekosystému, hluk, imise, každopádně aktuální situace na I/13 (z pohledu
teoreticky možné nulové varianty) již nesplňuje žádné stanovené limity ochrany zdraví a
životního prostředí
- varianty A i B splňují limity hluku i imisí s dostatečnými rezervami
- varianta A má ale rozsáhlý negativní vliv na ekosystémy v místě realizace vzhledem
k rozsahu terénních prací
- rozsah výkopových prací u var. A je dle podvariant 688 až 740 tis.m3, var. B pouze kolem
230 tis. m3
- zábor zem. půdy u var. A 30 ha, u var. B 6 ha
- zábor lesní půdy u var. A 6 ha, u var. B 0,5 ha
- narušení krajinného rázu vysoké u var. A, kde je s velkými problémy průchozí pouze
zatunelovaná verze průchodu zářezem 600 m.
Celkové zhodnocení EIA u obou variant:
- u varianty A jediná přijatelná podvarianta se zatunelováním zářezu, povrchová je
nepřijatelná
- varianta B s dílčími výhradami je doporučena k realizaci
Z diskuze:
Starostové Libouchce a Jílové – v obci skupiny občanů pro i proti podle toho, kde stojí jejich
dům, bude potřeba poskytnout další informace projednávat i individuelně
JUDr. Franc – předpokládá se, že ÚK již vzhledem k malému zájmu přepravu na žel. trati
neobjedná u ČD její provoz, přeprava je již nyní zabezpečována dopravními podniky busem
podél liniové zástavby všech obcí, zájem SŽDC ani armády na udržení provozu trati není
- ing. Aster – doporučuje znovu zvážit projekt přivaděče ve čtyřpruhu
Senátor Zoser – situace na I/13 je již neúnosná, je pro maximální urychlení prací
Upozornil na některé aspekty pokračování přeložky silnice I/13 dále z Děčína ve směru na
Liberec, úseku Děčín – Manušice. Doporučil další jednání s Libereckým krajem o revitalizaci
silnice I/9 v úseku Svor – Rumburk, kde je nezbytné současně s výstavbou vedení VN 110
kV a trasou vysokotlakého plynovodu s ohledem na co nejmenší zábor půdy řešit i narovnání
úseku ze Svoru směrem k Nové Huti a do sedla Šébru včetně rozšíření třetího stoupacího
pruhu. Tato komunikace bude v budoucnu silně zatěžována silniční kamionovou dopravou.
JUDr. Franc – z výsledků studie EIA a ze známých stanovisek CHKO vyplývá jednoznačnost
řešení cestou využití žel. trati.
Ing. Filip – v letošním roce jsou již k dispozici po mnoha letech konečně k dispozici
prostředky na I/62 průtah Děčín – Vilsnice, je třeba dořešit napojení přivaděče u hlavního
nádraží v Děčíně , aby nebylo čerpání finančních prostředků z SFDI ohroženo.
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Ing. arch. Höll – dle jeho názoru je stavbu již možno zahájit, území je v podstatě stavebně
připraveno, i když jedna z variant počítá s proražením dalšího podjezdu pod žel. tratí u
současné Hypernovy DC , je možno však využít i současné průjezdy a stavbu neodkládat.
Poté následovala neuspořádaná diskuse ohledně kruhových objezdů připravovaných v místě
styku dál. přivaděče, I/62 od Ústí n.L. a nájezdu na Nový most v Děčíně, kterou JUdr. Franc
poté ukončil a poděkoval všem za účast. Zdůraznil, že cílem bylo zvýšení informovanosti pro
všechny zúčastněné.“
Z vyjádření člena zastupitelstva města Děčín Jaroslava Foldyny na zasedání tohoto
zastupitelstva konaného dne 22.3.2007 a z dalšího vyjádření člena téhož zastupitelstva
MUDr. Ivana Stríbrského zasedání zastupitelstva dne 20.9.2007 vyplývá, že ve skutečnosti
je zvažována varianta 4proudé silnice Přeložky. Pokud by tomu tak nebylo, nepochybně by
projektant Ing. Koloušek z firmy Valbek, s.r.o., se sídlem v Liberci ani nehovořil o zatímním
návrhu dvouproudové komunikace (jiný výklad je nelogický) Tyto informace prezentované
členy zastupitelstva a projektantem tak vnášejí pochybnosti o „čistotě“, procesu EIA a o
korektním informačním přístupu vůči veřejnosti, především vůči občanům, kteří jsou
potencionálně dotčeni realizací takového záměru. Nyní je pochopitelné, že tyto okolnosti
musejí být v dalším stádiu procesu EIA zcela vyjasněny, aby byly vytěsněny případné úvahy
o tom, že prosazení nového koridoru po drážním tělese by v budoucnu mohlo otevírat cestu
k případně změně záměru na 4pruhovou komunikaci např. s ohledem na „nové skutečnosti“
stran vize možného dopravního ataku (takové nebezpečí totiž hrozí při zohlednění toho, co
původně odpovědný řešitel fatálně opomenul, tj. při dosavadním „opomenutí změny dopravní
situace v r. 2006, která nastala po otevření dálničního úseku D 8 u silnice I/13 v oblasti
Knínic), s ohledem na nové (doplněné) studie atd. I v tomto směru zcela evidentně
prostupuje základní zjištění, že pokud by záměr nového koridoru s využitím silničního
průtahu centrem města byl zákonem předepsaným způsobem ohlášen anebo alespoň
navržen v procesu zjišťovacího řízení, které se původně vztahovala k variantám obchvatu V1
až V4, nemuselo by dojít k situaci, kdy zpracovaná Dokumentace EA k variantě VB je
nedostatečně zpracována a vykazuje prvky jakési účelové obhajoby cit varianty, která je v
ostrém střetu s deklarovanými standardy dopravní politiky EU. Bude přitom na dlouhou dobu
tato zpracovaná Dokumentace EIA vskutku raritou, aby při provozu regionální železniční trati
a při stávající normativní deklaraci privilegování železniční dopravy i na úrovni regionů v
návaznosti na budování, resp. rozšiřování integrovaných dopravních systémů, bylo
„licitováno“ o využití tohoto dosud fungujícího drážního tělesa pro výstavbu nové silnice.
V Děčíně dne 23.9. 2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 27.
V rámci procesu EIA je nutné posuzovat vlivy na stávající nemovitosti. Z budoucích lze
uvažovat pouze ty, které mají vydané územní rozhodnutí. Rozhodně není možné posuzovat
vlivy na rodinné domy jen proto, že je zde prostor, kde by je bylo možné postavit.
K bodu 28.
Uvažovaný záměr je v procesu EIA projednáván jako dvoupruh. Případný návrh čtyřpruhu
představuje jednoznačně nový proces EIA.
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vyjádření veřejnosti č. 15 – 1 občan města Děčín – Horní Oldřichov
Vyjádření č. 9 ze dne 24.9. 2007
Věc: Vyjádření č. 9 k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření k dokumentaci vlivu záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí.
29. V návaznosti na předcházející vyjádření bude v tomto bodě zaměřena pozornost na
posouzení záměru z hlediska hlukového ataku. Předně je třeba zdůraznit, že předmětem
posouzení nebyly rodinné domy v ulici U Splavu v blízkostí drážního tělesa trati č. 132, ani
domy u téhož drážního tělesa a dále - vzhledem k hlukovému odrazu - i sídliště Bynov.
Bylo již řečeno, že podklad v hodnocení z měření intenzity dopravy z roku 2005 je vzhledem
k zásadní změně otevření nového dálničního úseku D8 v r. 2006, zásadně nedostatečný.
Lze souhlasit s názorem, že zásadní změna dopravní situace na konci roku 2006 vylučuje
použití údajů, které byly získány v r. 2005. Nadto Dokumentace EIA nezohledňuje
dramatickou odchylku se zcela odlišnou dynamikou dopravního ataku, kdy odborníci hovoří
až o trojnásobku v případě silnice I/13 (až 30 202). K tornu je nutno zohlednit další nárůst
dopravy ve směru z (na) Liberec, Nový Bor a R35, jak je obsaženo v připojeném expertním
vyjádření dopravního specialisty Ing. Pavla Ďáska. (viz kopie dopisu zveřejněna na
www.sho.nazory.cz). Z dopisu je vhodné citovat: „Zatímco dnes musí kamiony jedoucí z celé
Moravy do Německa přes Drážďany použít trasu přes Brno do Prahy (D1) a odtud na D8, po
dokončení modernizace R35 to budou mít zejména ze Severovýchodní Moravy a severní
části Slovenska zhruba o 100 km kratší (odpadne dnešní zajížďka přes Brno na D1) a
dopravci ji velmi rádi využijí. Nelze předpokládat, že by Sasko bylo ochotno svižně postavit
novou dálnici ze Žitavy do Drážďan a tak vyloučilo jízdu tranzitu z Liberce přes Děčín na D8.
Dopravní situace v severovýchodních Čechách bude tedy po dokončení modernizace R35
následující: Těžká nákladní kamionová doprava ze Severovýchodní Moravy a části
Slovenska spolu s kamiony z východních Čech směřující na D8 do Německa se beze zbytku
objeví na nové trase a k tomu se po dokončení radiály R43 Brno – Svitavy objeví část
tranzitu z Jižní Moravy, Jižního Slovenska a zemí za ním ležících a to v zesílené intenzitě
vždy pří potížích na D1. Dopravci tak jen z délky nové trasy ušetří nemalý peníz za mýtné a
jejich řidiči nebudou muset projíždět Prahou.
Uvedenou změnu trasy tranzitní kamionové dopravy a její nárůst nejprve naplno jako první z
velkých měst odnese Liberec, protože pro jeho obchvat není příliš mnoho prostoru,
následovat bude úsek Nový Bor - Česká Kamenice - Děčín - D8. Současné snížení zátěže
D1 v úseku Brno - Praha potěší vládu a Ministerstvo dopravy, neboť tyto instituce dopravní
problém na D1 neúspěšně řeší řadu let a především Magistrát a primátora hlavního města
Prahy, která nemá vyhovující silniční obchvat a záchranu spatřuje v nominaci města na
pořádání Olympijských her která by mu přinesla peníze od státu na vybudování potřebné
infrastruktury.
Kdo však z nové dopravní situace nebude fnít žádnou radost, budou především obyvatelé na
trase R35 od Jičína až po Liberec (ti proti R35 kvůli rozetnutí Českého ráje již nyní) a
návazně do Nového Boru, Úsek z Nového Boru přes Českou Kamenici do Děčína a dále
údolím Jílovského potoka k D8 se stane pro tamější obyvatele zoufalstvím a své si užje i
Děčín, protože průjezd tímto městem od Huntířova přes Podmokly do Bynova není již nyní
žádná slast. Na mostní estakádě v Jičíně, která jíž léta hyzdí panoráma města, se vytvoří
situace, kterou dnes vidíme v okolí pražského barrandovského mostu a tamější Jižní spojky.
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Závěrem tedy mohu doporučit toto. Pokud se chcete vyhnout uvedené apokalypse a zároveň
umožnit Vašemu regionu bezproblémový přístup na D8, nebudujte z Děčína k D8 přivaděč
dálničního parametrů, ale komunikaci odpovídající parametrům silnice 1.třídy a zdůrazňuji místního charakteru. Tím bude moci být zachována i trať Děčín - Oldřichov u Duchcova a
především nedojde k razantnímu zhoršení životních podmínek obyvatel od Liberce (včetně)
až po Telnici.“ K tomu srov. specifikaci R35 – in www.ceskedalnice.cz/r35.htm)
Lze též souhlasit s již vysloveným názorem, že běžně užívané postupy stanovují, že od
dopravní intenzity 20 000 vozidel za 24 hodin se projektuje 4pruhová komunikace. Je přitom
přirozené, že hodnocení vlivu na životní prostředí, hlavně pak na veřejné zdraví, mezi
2pruhovou a 4pruhovou komunikací se významně liší. Mezi těmito parametry je značný
rozdíl i z hlediska akustiky, tedy hlukového ataku. Podle stávající metodiky je osa zdroje
hluku u 2pruhové komunikace ve středu komunikace, ale 4pruhové komunikace jsou tyto osy
dvě a jsou situovány do středu jednotlivých směrů a tedy jsou vzájemně posunuty.Tím, že
řešitelský tým opomenu! zohlednit podstatný dopravní nárůst v roce 2006 v případě Děčína,
stává se hluková studie prakticky nepoužitelným podkladem, jakýmsi účelově seskupeným
materiálem, jenž privileguje variantu VB (absence již shora vytknutých a z hlediska
posouzení EIA zásadně významných okolností vedou logicky subjekt interpretace
uvedeného textu k takovému závěru). Kromě toho došlo k dalšímu fatálnímu opomenutí v
níže uvedeném rozsahu, neboť výčet z práce „Hluk v životním prostředí“ (in PLANETA 2005,
odborný časopis pro životní prostředí, vydává Ministerstvo životního prostředí) je prakticky
výčtem dalšího pochybení řešitelského týmu. Tak se v cit. práci mj. uvádí:
8.2.2 Určení intenzit dopravy
Pro výpočet hluku podle této metodiky by dopravně inženýrské podklady v požadovaném
členění měla zpracovat odborná dopravně inženýrská organizace. Těmito podklady jsou
údaje o intenzitě dopravy (současné intenzity a v případě potřeby i výhledové intenzity) na
posuzovaných komunikacích v běžný pracovní den, a to v členění na denní a noční období:
*IOAd, INAd, INSd, UOAn, INAn, INSn.
Dopravně inženýrské podklady pro výhledové období musí zohlednit jak prostý nárůst
dopravy, tak předpokládané změny v komunikační síti a v provozu na ní.
V odůvodněných případech je možné za cenu snížení přesnosti výpočtu použít souhrnné
celodenní hodnoty (za 24 h) pro současné období v členění:
*IOA24, INA24, INS24.H
Hluk v životním prostředí 8
Poznámka: Pokud nelze zjistit zvlášť hodnoty INA24, INS24 použije se hodnota INAC24 intenzita nákladních vozidel včetně nákladních souprav za 24 hodin.
V případě využití dat z aktuálního celostátního sčítání dopravy se hodnoty IOA24, INA24,
INS24 určí takto:
*IOA24 = O+M
*INS24 = NS+'PN2+PN3+PTR+PA
*INA24 = T-2 . (NS+PN2+PN3+PTR+PA)
Poznámky:
1. V metodice celostátního sčítání dopravy jsou nákladní soupravy v hodnot T považovány
za dvě vozidla (tahač a návěs).
2. V metodice celostátního sčítání dopravy jsou v hodnotě T započtena í vozidla hromadné
dopravy.
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3. Hodnoty v celostátním sčítání dopravy vznikají transformací údajů získaných
čtyřhodinovými průzkumy intenzit. Nemusí tedy vždy představovat skutečnou 24-hodinovou
intenzitu na komunikaci.
Využití souhrnných celodenních hodnot (za 24 h) není možné v případě, že posuzované
místo se nachází na komunikaci s provozem odlišným od běžného provozu. Jde zejména o
případy, kdy se posuzované místo na komunikaci nachází:
* v blízkosti hraničních přechodů na dálnicích a silnicích I.třídy,
* v blízkosti zón se specifickou dobou provozu (nákupní a zábavní areály, průmyslové zóny
apod.),
* v blízkosti lokalit soustředěné sportovní a rekreační činnosti,
* v blízkostí cíle atraktivních pro nákladní dopravu (překladiště apod),
* na území hlavního města Prahy,
jakož i
* v případě, že je nutné provést hlukové posouzení pro jiný než běžný pracovní den.“
Vyloučení zahrnuje v posledním případě jako náběhový denní a týdenní cyklus kamionové
přepravy a předvíkendový a povíkendový provaz. Pro charakter přeložky, označované jako
dálniční přivaděč by mělo platit omezení, že na účelových komunikacích není možné pro
jejich specifický charakter tuto část metodiky použít.
V Hlukové studii není zahrnuto spolupůsobení více zdrojů dopravního hluku např. hluk z
ostatních komunikací (viz. u VB1 u domu čp.139/39). Není také hodnocen úsek Děčínem Dolní Oldřichov a Jílové - Martiněves tj. mezi km 2,515 až 6,430, který pokrývá městskou
část Bynov, umístěnou v sevřeném údolí, působícím jako rezonátor. Zde je nezbytné prověřit
hlukovou zátěž u rozsáhlých sídlišť i u domů v bezprostřední blízkosti trasy projektu.
Shora již bylo poukázáno na absenci posouzení děčínské ulice U Splavu (podél s ul.
Teplickou), kde je několik rodinných domů, stejně jako rekreační zahrádkářská kolonie za
Teplickou směrem k trati č.132 ve směru ul. Vojanova - a podél trati č.132 dále ve směru na
Dolní Oldřichov.
Protihluková opatření, která jsou navržena v takovém rozsahu, aby zajistila dodržení
hygienických limitů i při dvojnásobku intenzity dopravy pro r. 2030 se mohou ukázat jako
nedostatečná. Taková intenzita by se na dvouproudové silnici provozovat nedala. V
absolutním počtu se jedná o 30 000 vozidel za 24 hodin. To je dnešní stav na hranici vjezdu
dálnice D8 do Prahy. Proto nárůst intenzity dopravy v budoucnu předurčuje postupné
rozšíření na čtyřproudovou komunikaci. Pro takový případ se při navrhování protihlukových
clon posuzuje jako 2 samostatné silnice (2 samostatné zdroje hluku).
Nedodržení metodiky předepsaného postupu se nedá obejít využitím matematických
vlastností logaritmické funkce. Takové určení denního a nočního provozu musí vycházet ze
sčítání. Dosazení dvojnásobné hodnoty intenzity dopravy by mělo být provázeno i
vyjádřením vlivu „hlemýždího“ pohybu vozidel. Prohlášení, že poskytuje garanci, je
bezcenné.
Při správném a pravdivém stanovení současné zátěže sčítáním a výhledovým určením
intenzity dopravy musí být součástí analýzy kontrola propustnosti při stanovené výpočtové
rychlosti a vliv rychlosti dopravního proudu. Tím dojde zákonitě k určení časového okamžiku,
kdy lze očekávat, že 2proudové provedení přestane plnit svou funkci. Skutečné i výpočtové
rychlosti při stoupající intenzitě dopravy klesnou a zátěžové vlivy včetně hluku stoupnou.
Výhledový průběh by měl být zkoumán ve všech souvislostech na základě očekávaného
vývoje dopravního zatížení, stanovením, do kdy postačí 2proudé i stanovení zda rozšíření na
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4proudé nebo přemístění provozu jinam. Odpovědi na tyto otázky pak poskytnou základ
nejen pro správné ekonomické rozhodování, ale také pro správné určení zátěžových vlivů.
V každém případě pro stanovení zátěží a rozhodování je nutná znalost skutečného a
nejpravděpodobnějšího stavu. Předložená Dokumentace EIA tedy i ve shora uvedeném
směru nesplňuje zákonem stanovené náležitosti a je tak vzdálena závěru o vytvoření
objektivního podkladu, podle nějž by bylo lze dále pracovat s ohlášeným záměrem z hlediska
jeho zamýšlené realizace.
V Děčíně dne 24.9. 2007
Přílohy:
- odborné posouzení Ing. Pavlem Ďáskem, dopravním specialistou ze dne 18.9. 2007
- CDV - Studie o vývoji dopravy z hlediska ŽP v ČR za rok 2006, s. 119, 127
- Strategický plán města Děčín, Profil města Děčín, s. 35

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu č. 29.
V dokumentaci zpracovaná hluková studie vychází z podkladů, které byly k dispozici v době
jejího zpracování. Vzhledem k očekávaným změnám v intenzitách je v návrhu stanoviska
příslušného úřadu stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
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vyjádření veřejnosti č. 16 – KOVOČAS, výrobní družstvo, Děčín
KOVOČAS,výrobní družstvo, Oldřichovská 15, 406 58 Děčín XXI
Děčín 2.10.2007
Věc: Přeložka silnice I/13 Děčín D8 - stanovisko
Vážení,
po seznámení se s předloženým materiálem na Magistrátu města Děčín, týkající se
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí přeložky I/13-D8 v Děčíně podáváme toto
stanovisko:
1. Nesouhlasíme s tím, aby přeložka silnice probíhala hustě obydlenou částí města. Mělo by
být zájmem všech zúčastněných dopravu odklonit z centra města co nejdříve je to možné a
ne stavět silnici prakticky v souběhu se stávající silnicí ul.Teplickou, která bude určitě i
nadále plně funkční.
2. Vzhledem k předkládaným resp. posuzovaným variantám jsme nuceni preferovat variantu
B.V.6.1 varianta VA, která se opírá o již dříve připravované území s nájezdem před
viaduktem ČD s odklonem na Ústí nad Labem a směřující pod Popovický vrch atd.
Podáváme Vám toto stanovisko a jsem s pozdravem
Jan Sirovátka
TVN výrobního družstva
Kovočas Děčín

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyjádření neobsahuje připomínky k posuzování vlivů na životní prostředí.
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vyjádření veřejnosti č. 17 – 2 občané města Děčín - Bynov
Věc: Zásadně nesouhlasíme se stavbou přeložky silnice I/13 v ose drážního tělesa, jsme
obyvatelé Teplické ul. v Děčíně – Bynově a jednu silnici už máme z jedné strany domu a
v případě zřízení silnice v ose drážního tělesa by byla silnice pár metrů z druhé části domu.
Nechápeme proč se nepřistoupí na první variantu kolem Malšovic mimo zastavěné území.
Pořád se mluví o životním prostředí a tady se chce zrušit drážní doprava, která je zde přes
100 let a jezdí s ní hodně lidí a je ekologičtější než doprava na silnici. Když se jede
autobusem od nádraží do Horního Oldřichova tak dopoledne jedou také 3 lidé a to je únosné
kdo na to doplácí a to se nepíše, zatímco vlaky jsou pořád obsazené a to se píše že nikdo
nejezdí, kdo může psát takové lži? A kdo má zájem aby nedošlo k vybudování obchvatu
v původně navrhované variantě kolem Malšovic mimo zastavěné území. Také je, ale pravda
že provoz na Teplické ulici je neúnosný a je potřeba co nejdříve řešit.
V Děčíně dne 5.10.2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
Trasa přeložky kolem Malšovic nebyla v tomto procesu EIA předložena, a proto nemohla být
ani posouzena.
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vyjádření veřejnosti č. 18 – 699 občanů
Věc: Vyjádření k záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ (dále již „Přeložka“)
Dne 12.9.2007 byla zveřejněna Dokumentace EIA k výše uvedenému záměru, k němuž
podáváme následující vyjádření:
1. Ve zjišťovacím řízení Přeložky, které bylo ukončeno dne 25.2. 2005 pod č. j.
8473/OPVI/04 bylo Správou CHKO České středohoří navrženo k prověření pouze tunelové
vedení varianty původního koridoru vedeného též přes Chrochvické údolí. Nová varianta VB
s využitím drážního tělesa železniční trati č.132 navržena nebyla a nebyl tedy podklad ji ve
fázi zpracovávání Dokumentace ElA k Přeložce zařazovat. V Dokumentaci EIA není
reagováno na návrhy CHKO České středohoří (viz vyjádření: „...požadujeme rozšíření o
tunelové varianty s jedním dlouhým a nebo dvěma kratšími tunely mezi silnicí Čermná Libouchec a Chrochvicemi“.) V Dokumentaci je řešen pouze tunel VA 400 m dlouhý a není
vyjasněno, proč nebyly prověřovány varianty podle CHKO České středohoří.
2. Při schvalování závěrů zjišťovacího řízení dne 25.2.2005 byla výslovně uložena povinnost
zohlednit a vypořádat připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. Z
nyní zpracované Dokumentace EIA je zřejmé, že některé připomínky zohledněny nebyly. Lze
tak demonstrovat na příkladu stanoviska Krajské hygienické stanice se sídlem v Ústí nad
Labem: „Do vstupních parametrů, týkajících se stanovení intenzity dopravy pro výhled do
roku 2010 je nezbytné zahrnout i navýšení dopravy související s realizací dálnice D8.“
Podklady o dopravě použité pro zpracování dokumentace ElA ale využívají údaje ze sčítání
r. 2005. K nápravě požadujeme stanovit nově podklady o dopravě podle současného stavu
na základě dopravního průzkumu. Zpracovat dopravně - inženýrskou dokumentaci posuzující
vhodnost dvou a více prahového řešení. Teprve pak je profesionální rozhodnout a
posuzovat. Nebylo ani reagováno na připomínku paní Ludmily Leiterové, která ve zjišťovacím
řízení mj. uvedla, že „již v roce 1997 jsem poukazovala při schvalovaní územního plánu
sídelního útvaru Děčín na možnost jiné varianty vedení trasy přivaděče...nebylo mi
odpovězeno...proč se nehovoří o variantě Malšovice, kde je zástavba minimální a trasa
téměř totožná?“.
3. Zásadní nedostatek spatřujeme také v tom, že nebylo přihlédnuto k dopravní situaci, která
nastala v roce 2006 v souvislosti s otevřením dalšího dálničního úseku na D8 u Knínic.
Nebyla ani zohledněna doprava z průmyslových zón v Krupce a dále očekávaná doprava z
nové průmyslové zóny ve Ždárku u Libouchce (cca 120 ha). Bylo také opomenuto, že v
prosinci 2006 došlo ke změně Strategického plánu města Děčín, který mění v Dolní
Oldřichově zónu služeb na průmyslovou zónu. V budoucnu je tedy třeba počítat nejen s
dalším nárůstem dopravy i z této lokality, ale i s nutností dalších komunikačních napojení na
Přeložku, což by mělo zase negativní vliv na obyvatele; i tyto okolnosti je proto nezbytné
odpovědně posoudit.
4. Zcela se ztotožňujeme s názorem Ing.arch. Martina Říhy, který k variantě VB Přeložky (tj.
s využitím drážního tělesa žel. Trati č.132) mj. uvedl: „Varianta VB Přeložky silnice I/13 v s
využitím drážního tělesa je nepřijatelná nejen pro samotné rušení funkční potřebné
železnice, ale i proto, že se zde dává přednost tzv. ochraně krajiny fádního severního okraje
Českého středohoří v kontaktu s urbanizovaným prostorem šedesátitisícového města Děčín
a dalších obcí (Jílové, Modrá a Libouchec) utrpí hlukem a emisemi z dálničního přivaděče,
který je intenzivnější a trvalý, na rozdíl od hluku a emisí ze železnice, které jsou jen občasné.
Celé čtvrti a nemovitosti v nich ztratí na hodnotě a na ceně a jejich obyvatelé přijdou o
kvalitní dopravní spojení relativně ekologickou dopravou, zatímco náhrada autobusy ještě
přitíží zátěžím na silnici. Přitom po léta byla v územních plánech sledovaná varianta
vyvedení silnice l/13 z nového mostu přes Labe na jih do souběhu se železničním kolejištěm
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hlavního nádraží zhruba ve stopě bývalé zástavby v Železničářské ulici v Rozbělesích až do
Vilsnice a pak po mimoúrovňovém překřížení železniční trati Děčín - Praha, znovu k západu
do prostoru mezi Malšovicemi a Starou Bohyni a dále na západ nad Jílové, Modrou a
Libouchec do mimoúrovňové křižovatky Knínice na D8. Namísto špatně větraného údolí
Jílovského potoka by se tak přivaděč na dálnici dostal do dobře větrané polohy severních
svahů na závětrné straně všech těchto obcí, kde by bylo možné těleso silnice modelovat tak,
aby co nejméně narušilo terénní reliéf, umožnilo přechody biokoridorů územního systému
ekologické stability krajiny a neobtěžovalo žádnou větší součást osídlení. Za hloupost
považuji i alternativy uváděné v konceptu Úpn VÚC Ústeckého kraje, které byly porovnávány
ve zmíněné EIA - totiž ohnutí přivaděče k západu hned za Rozbělesy přes trať a těsně podél
sídliště Želenice a rozvodny na jejím konci na Krásný Studenec a dál na Jílové. Je třeba na
věc pohlížet i z hlediska širších urbanistických vztahů. Silnice I/13 spolu s I/14 za Libercem
do Podkrkonoší plní důležitou tangenciální funkci meziregionální vnitrostátní dopravy i bez
dálnic a budoucím propojením s D8 na západ od Děčína a s D11 na východním okraji
Krkonoš vzroste i její význam v mezinárodní dopravě. Zátěž na ní tedy netvoří převážně
doprava se zdrojem a cílem v Děčíně, ale silná je i doprava tranzitní, kterou je žádoucí
vyvést mimo zastavěné a zejména obydlené části města. Ohnutí průtahu I/13 na levém
břehu Labe z nového silničního mostu přes Labe na jih do souběhu s kolejištěm hlavního
nádraží přes Rozbělesy do Vilsnice, k novému závodu ČSAD pod Malšovicemi a dále k
západu na Starou Bohyni a Jílové tento cíl splňovalo. Nápad protnout tuto zátěž Podmokly
přes dnešní autobusové nádraží a park před kinem Sněžník do Pivovarské ulice a na těleso
(v důsledku toho) zrušené dráhy Děčín - Oldřichov u Duchcova naopak znehodnocuje
hlukem a emisemi obytné prostředí centrální části Podmokel, Letné, Dolního i Horního
Oldřichova, Bynova a Martiněvsi a obcí na západ od Děčína. Vytváří také výraznou a díky
předpokládané frekvenci vozidel pro pěší i vozidla obtížně překonatelnou bariéru oddělující
městské částí Letná, Chrást, Krásný Studenec a Chrochvicemi od centra města, vytváří
nebezpečná místa na křížení s místními komunikacemi, které nebude možné vždy překonat
mimoúrovňově a pokud ano, pak jen na úkor okolní zástavby a kvality vytvářených
prostorových vztahů a funkčních vazeb. Nutno vzít v úvahu, že prostorové uspořádání
čtyřpruhu, jaký vyžaduje zátěž I/13 zabírá i při nejúspěšnějším profilu bez středního dělícího
pásu vč. krajnic a chodníků, ve městě nezbytných, a odvodňovacích příkopů mimo město
cca 30m, což se do původního tělesa dráhy ani nemůže vejít. Znamená to tedy kromě již
popsaných negativ i četná bourání okolní zástavby, rozšíření pískovny za bývalým závodem
ZPA-Křižík pod Letnou a dole k Oldřichovu na skutečný kamenolom, se všemi důsledky
střílení a těžby, rozsáhlé zemní práce s odvozem vytěžených materiálů nákladními auty po
stávajících nevyhovujících místních komunikacích. Tedy peklo a nejen po dokončení, ale už
při stavbě, které by žádná soudná radnice svým občanům nemohla přát, tím méně sama
prosazovat. Trvám na tom, že dočasné i trvalé škody městu, jeho obyvatelům, životnímu
prostředí a veřejnému zdraví tímto nápadem jsou daleko závažnější, než škody přírodě a
krajině severního okraje CHKO České středohoří při vyvedení I/13 přes Rozbělesy a Vilsnici,
kolem Malšovic a Staré Bohyně na Jílové podle kdysi námi dlouhodobě sledovaného záměru
(Ing.arch. Čermák, Ing.arch. Herout, Ing.arch. Šantrůček atd.). Proto by se subjekty
rozhodující pro linii územního plánování, dopravy i ochrany životního prostředí měly k
takovému řešení vrátit, nevymýšlet a neprosazovat rušení železniční trati ani provozu na ní a
krkolomný likvidační průraz silnicí 1. třídy celou levobřežní částí města při Jílovském potoce.“
Navrhujeme proto řádné vypracovaní Dokumentace EIA, resp. nejlépe opuštění variant VA a
VB jako variant krajně nepřijatelných především z hlediska ochrany veřejného zdraví, práva
občanů na ochranu před hlukem, polétavým prachem a vůbec škodlivými účinky ze stále
vzrůstající automobilově dopravy. Navrhujeme, aby Přeložka silnice I/13 byla odpovědně a
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objektivně prověřena ve variantě kolem Malšovic podle původního projektu zpracovaného
Ing.arch. Čermákem a spol.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 1.
Záměr a jeho varianty navrhuje oznamovatel. Zák. č. 1002001 Sb., v platném znění
nevylučuje doplnění dalších variant v rámci zpracování dokumentace. Ve variantě VA2 je
navržen tunel dlouhý 840 m.
K bodu 2, 3.
K této připomínce je v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
K bodu 4.
Ve vyjádření navrhovaná varianta nebyla oznamovatelem předložena, a proto nemohla být
v procesu EIA ani posouzena. Záměr je posuzován jako dvoupruh. Úvaha o čtyřpruhové
silnici by podléhala novému procesu EIA.
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vyjádření veřejnosti č. 19 – Sdružení občanů za udržitelný rozvoj města Děčína
Vyjádření občanského sdružení k EIA
„Přeložka silnice I/13 Děčín- D8“
Po prostudování EIA i nadále setrváváme na stanovisku, že řešení dopravní situace, tedy i
přeložky silnice I/13 - D8, není vhodné vést intravilánem města Děčína (tzn. VA, VB, VO).
Doporučujeme využít stávající levobřežní komunikaci Děčín - Ústí, uplatnit zákaz průjezdu
automobilů nad 7,5 t po Teplické ulici.
Za občanské sdružení:
Mgr. Jarmila Marková
Milan Šprysl

Stanovisko zpracovatele posudku:
Výše uvedená varianta nebyla oznamovatelem předložena, a proto nemohla být v procesu
EIA ani posouzena.
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vyjádření veřejnosti č. 20 – 1 občan města Děčína
Věc: Vyjádření k záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D 8“ řešení varianta VB jak je
uvedeno v dokumentaci.
Dokumentace EIA k výše uvedenému záměru byla zveřejněna dne 12.9.2007. K tomuto
záměru podávám následující vyjádření:
1. Uvedena varianta VB - přeložka silnice I/13 Děčín - D8 s využitím drážního tělesa
nerespektuje skutečnost, že navrhované řešení je v rozporu s povodňovým plánem kraje.
Plánovaný viadukt 75 m dlouhý, nebude v případě povodně možné provozovat. Takové
povodně zde byly v roce 2002 a po té v roce 2006. V případě zvýšené hladiny řeky Labe
není možné technicky zajistit průjezdnost ani současného dopravního systému v Děčíně tzv.
„pětimostí“, což bylo ověřeno praxí. Kanalizace města a ústí Jílovského potoka do řeky Labe
znemožňuje účinný boj s povodní. Město situaci z vlastních sil neřešila byly nasazovány
hasiči - složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Tyto prostředky jsou zcela
nedostačující na řešení takového krizového stavu. Při povodni v srpnu 2002 byl zcela
zatopen nájezd na Most Budovatelů - nový most, odkud má být napojen přivaděč. V
dokumentaci EIA nejsou respektovány povodňové plány.
2. Kryté tunelové řešení průjezdu pouhé části Podmokel jak prezentováno v dokumentaci z
důvodu omezení vlivu přivaděče na obyvatele Děčína, v praxi nezmenší krom místní hlukové
zátěže nic z dopadu nárůstu kamionové i ostatní silniční dopravy. Odvětrání bude vyústěno v
místě, ekologický dopad vzhledem k místní koncentraci zplodin (prachové částice, CO2,
zplodiny z hoření automobilových paliv) z případného tunelu bude obtěžovat i nadále
obyvatele města. Budování tunelu vzhledem k přísnosti mezinárodních norem a vzhledem k
zajištění bezpečnosti silničnímu provozu a rizika při přepravě nebezpečných látek. Je to i
velice nákladné řešení. Musí být počítáno s případným zásahem složek IZS v podzemí při
mimořádné události (dopravní nehodě, technické závadě vozidla, požáru) a zajištěním
bezpečnosti osob. S tímto jsou spojeny další finanční výdaje, které jsou nutné pro splnění
podmínek právních předpisů nejen ČR ale i Evropské unie. Navrhovaná krytá varianta, tak
jak je uvedena v dokumentaci k celkové variantě VB vzhledem k zátěži Děčína nic neřeší.
3. Na veřejnosti se pravdivě k výše uvedené variantě VB nepodávají informace související s,
její realizací, tj. skutečná šíře prováděné stavby, kdy se operuje s dvouproudovou variantou
a na veřejnosti se hovoří zcela vážně o čtyřproudové variantě. Dvouproudová varianta neřeší
stávající dopravní situaci tak, jak je prezentována a fakticky se s ní v dokumentaci operuje. Z
celé této situace logicky vyplývá a je prezentováno na veřejných zasedáních, že bude v
případě realizace projektu varianty VB proveden po změně územního plánu čtyřproudový
dálniční přivaděč. Dvouproudá silniční komunikace již tady velmi dlouho je a to stávající
Teplická ulice.
Stávající Teplická ulice bude stále zatížena místní dopravou i kamionovou dopravou už z
důvodu nárůstu průmyslu v této oblasti a z důvodu obsazení původně obydlené lokality
zatěžujícími průmyslovými provozy po zhoršení životních podmínek. Navíc v údolí Jílovského
potoka má vést dálniční přivaděč v tělese jednokolejné dráhy, kde není už i při laickém
pohledu dostatek místa. Kdo si osobně udělá pěší výlet po tělese dráhy pochopí, že
dokumentace EIA neodpovídá skutečnosti tak jak je podána. Dovolím si tvrdit, že je to
záměr. A v podstatě stačí nakouknout do katastrální mapy i bez výletu. Nutně se bude muset
zasáhnout do skalního masívu, překládat Jílovský potok, likvidovat přehrada v mezi
Bynovem a Martiněvsí a bourat zástavba v daleko větší míře než uvádí dokumentace EIA.
Příklad: K Pivovarské ulici, kdy z řady obydlených baráků co přímo sousedí z železniční tratí,
jsou zmíněny v dokumentaci k bourání jen dva!?! Provádět dobývky a navážky podloží,
popřípadě mostní varianty na pilířích, což se proti uváděným informacím prodraží. Případný

142

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Přeložka silnice I/13 Děčín – D8

odstřel skal ohrožuje obydlenou zónu. Celou Pivovarskou ulici a obytné objekty v údolí
Jílovského potoka v okolí železniční trati bude nutné zbourat. A to do vzdálenosti řádově
desítek metrů od stávajícího drážního tělesa. Stejně tak dle studie vychází bourání rodinných
a bytových domů v Horním Oldřichově. Vlak zde jezdí občanům pod okny. Bude prováděn
zábor pozemků, těleso trati těsně sousedí se soukromými pozemky. Dokumentace EIA je
velice strohá.
4. V blízkostí uvažované přeložky silnice I/13 Děčín - D8 jsou vystavěny stávající objekty a
nachází se zde tyto lokality:
a) Bytové domy v Děčíně IV, kdy přeložka protne obytnou zónu tisíců lidí a dalších
desetitisíců lidí se dotkne
b) Realizací bude zničen park a zelené plochy Podmokel (Park Přátelství, údolí Jílovského
potoku)
c) Mateřská škola Máchovo náměstí
d) Základní škola Máchovo náměstí
e) Mateřská škola Moskevská
f) Základní škola na Stráni
g) Domov mládeže Slovanská
h) Odborné učiliště Ruská
i) Základní škola Vojanova
j) Speciální škola Bynov
k) Základní škola na Pěšině
l) Mateřská škola na Pěšině
m) Sportovní hřiště Máchovka - přímo se dotýká Pivovarské ulice, bude realizací přeložky
I/13 Děčín-D8 zničeno
n) Městské divadlo
o) Fotbalová a sportovní hřiště Bynov
p) Sídliště Bynov
Tyto objekty jsou od zamýšlené přeložky silnice I/13 vzdáleny maximálně pár stovek metrů!
Dovolím si tvrdit, že kamionová i osobní doprava zatíží lokalitu natolik, že se stane trvale
neobyvatelnou. Zatížení hlukem, prachem, emisemi ze spalování pohonných hmot zcela
paralyzuje občanský život v této části města. Znehodnotí sportoviště a ohrozí školská
zařízení. Ceny nemovitostí, když nebudou přímo zbourány, budou zcela znehodnoceny.
Objekty v blízkostí přivaděče budou vystaveny statické, emisní a hlukové zátěži. Exhalace z
dopravy jsou z Děčínské kotliny a údolí Jílovského potoka jen velmi těžko odvětratelné
vzhledem ke geologickému charakteru. Obchvat se v tomto ohledu jeví mnohem šetrnější,
tedy přijatelnější, vede otevřenou krajinou, kde můžou exhalace odvětrávat a nezasahuje v
takové míře obydlené lokality. Zamyšlená varianta přeložku silnice I/13 Děčín-D8 dálničního
přivaděče po drážním tělese - varianta VB bezprostředně zasahuje do práv občanů a přímo
ohrožuje jejich životy a zdraví.
5. Stavební práce k realizaci přeložky silnice I/13 Děčín - D8: Použití těžké techniky,
bagrování podzemního tunelu v Děčíně IV, odstřely skalního masívu, bourání města a
rozšiřování prostoru „jednokolejné dráhy“, která je absolutně nedostačující pro dvouproudý i
čtyřproudý dálniční přivaděč. Stavba přivaděče, který se má do tohoto prostoru dráhy „vejít“,
bude přímo ohrožovat na zdraví občany města a zasáhne jim do života v masovém měřítku.
V dokumentaci EIA je úmyslně zlehčován dopad na občany!
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6. Stavbou je ohrožena i geologická stabilita údolí Jílovského potoka. V současné době
dochází k sesuvům půdy a skalním sesuvům. Na jaře 2007 zde došlo k zasypání části
obytného domu a garáží. Padají úlomky pískovcových skal Pastýřské stěny a masivu nad
železniční tratí v oblasti Podmokly - Letná - Horní Oldřichov - Dolní Oldřichov - Bynov. I přes
hrozící rizika není v plném rozsahu prováděna potřebná sanace svahů a skal. Je prováděno
pouze lokální monitorování a likvidace havárií. Stavební práce rizika prohloubí, odstřely a
vibracemi ohrozí i stavbou nedotčené lokality. Sanace skal a svahů si vyžádá další finanční
náklady.
7. Stávající železniční trať je jediné přímé vlakové spojení okolních měst a obcí ve směru
Teplice až po Knínice. Její provoz je uměle snižován a nahrazován autobusovou dopravou,
která má upraveny shodné jízdní řády z důvodu úmyslného zneschopnění železniční
dopravy na této trati. Autobusová doprava nemůže svým charakterem nahradit železniční
dopravu, nikdy nebude ekologičtější. Navíc železnice se dá využít pro těžkou a relativně
ekologickou dopravu a tato trať byla rekonstruována v r.1986, splňuje tedy parametry na
současnou železniční dopravu. Zrušením železniční trati dojde k likvidaci téměř ekologické a
popřípadě zatížitelné dopravní tepny, která může být využita do budoucnosti. Trať i přes její
plánovanou a účelně prováděnou likvidaci před schválením dokumentace EIA je stále
občany využívána.
8. Ve městě Děčín se dělaly v minulých letech radikální zásahy do výstavby, bouraly se ulice
a objekty, zpevňovaly se pozemky, byla zlikvidována čerpací stanice. Jedná se o ulici Práce
a obytné domy v této lokalitě. Prováděly se přípravné zásahy pro realizaci silničního tranzitu
s napojením na most Budovatelů, kdy se jednalo o výpadovku vedoucí průmyslovou zónou
přímo z města Děčína. Veškeré tyto činnosti a úpravy města nejsou ani v nejmenším
zohledněny a jeví se jako naprosté plýtvání prostředky státu. Navíc tato lokalita nabízí řešení
bez zásahu do bydlení a práv občanů.
9. Vzhledem k tvaru okresu Děčín a dopravní situaci za státní Hranicí ČR na severu v
Německu, je Šluknovský výběžek „objížděn“ kamionovou tranzitní dopravou nejen z
Německa, Polska ale i ze severských zemí. Dopravci jsou nuceni volit toto trasu aby se
napojily na dálnici D8 po německých placených komunikacích. Z tohoto pohledu se zkratka
od Bautzenu přes Liberec či Rumburk a napojení na D8 v oblasti Žďárek jeví jako nejkratší a
vzhledem k poplatkům i nejlevnější trasa. Nutně se musí předpokládat, že ani v nejmenším
nelze dnes odhadnout jak masivní nárůst dopravy zatíží dopravní infrastrukturu nejen celého
děčínského okresu, měst a obcí dotčených přivaděčem na dálnici D8 a jak zatíží samotné
město Děčín, Jílové, obec Libouchec při realizaci varianty VB přeložky silnice I/13 Děčín.
10. Není zohledňována doprava v opačném směru, kdy opuštění dálnice D8 a zkrácení si
dopravní cesty o stovky kilometrů ušetří dopravcům čas a peníze. Geografické členění
okresu Děčín a výjezd z Labského údolí zajišťuje zaručenou ekologickou zátěž při jízdě
automobilů do kopce. Zahraniční dopravci si tímto způsobem zkrátí tratě o stovky kilometrů.
11. Není zohledněno riziko ekologických havárií hrozících při přepravě nebezpečných
chemických látek při vysoké silniční nehodovosti v ČR (je možné vycházet z případných
statistik, jsou vedeny i pro děčínský okres). V okrese Děčín jsou konkrétní zkušenosti s
dopravními nehodami kamionů. Příkladem můžou být: dopravní nehody v České Kamenici
kamionu po selhání brzd na trase Kamenický Šenov a které se opakují, dopravní nehody a
selhání brzd v obci Studánka u Varnsdorfu a lokalitě Šébr, dopravní nehoda a převrácení
kamionu v Rumburku s únikem neznámé chemické látky, nehoda kamionu převážejícího
nitrocelulosu delaborovanou z vojenské munice v Markvarticích, selhání brzd kamionu a
následná dopravní nehoda v Děčíně na Kamenické ulici, na Ústecké ulici v Děčíně nehody
zahraničních kamionů německých dopravců Rinen, kteří vozí např. oleum pro chemické
provozy, nehoda kamionů Aerproducts s.r.o. vezoucího zkapalněný plyn atd.
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Mimo obydlenou oblast nejsou ohrožovány životy a zdraví lidí, při svedení dopravy do centra
měst jsou lidé přímo ohrožováni. Budování případných zádržných retardérů na těžká silniční
vozidla přímo na sjezdu do Děčína bude technicky neřešitelný problém vzhledem k
nedostatku místa. A tato lokalita je mnohem více obydlena a riziková, než je sjezd z Cínovce
s retardérem v Dubí a nebo než je známý sjezd do Mohelnice. Hrozí i zvýšené riziko
ekologické havárie vzhledem k vodním tokům nacházejícím se v této lokalitě. Na takovou
situaci nejsou města připravena. Není počítáno s tímto rizikem ani v ohledem na IZS.
12. Není respektována dopravní politika státu, kdy se hlavní silniční doprava má vyhnout
městům a obcím, nemá zatěžovat obydlené oblasti a ohrožovat občany ČR. Mají být
budovány obchvaty měst a obcí a zde je naprosto v rozporu s dopravní politikou ČR těžká
doprava sváděna přímo do měst a obcí.
13. Není respektována dopravní politika Evropské unie, která chrání občany EU a
neupřednostňuje na úkor lidí údajné levnější varianty dopravní silniční výstavby, které jsou
pouze ve formě studií (jako přípravná dokumentace pro změny územních plánů, posuzování
vlivů na životní prostředí apod. a ne rozpočet pro skutečné provedení stavby). Se skutečným
rozpočtem na provedení stavby mnohou studie být ve značném rozporu a jak také praxe
ukazuje,. často v rozporu jsou. A vzhledem ke svému stupni a určení jsou dokumentace dosti
v praktickém hledisku neprůkazné a laikům, tedy občanům naprosto neprůhledné. Tento
stupeň dokumentace EIA uspokojivě neřeší všechny aspekty realizace zamýšlené přeložky
silnice I/13 Děčín-D8.
14. V dokumentaci EIA je upřednostňován dopad na přírodu při budování eventuelního
obchvatu Děčína a je evidentně zlehčován a opomíjen dopad na člověka a přírodu v centru
Děčína a údolí Jílovského potoka. Místo pro obchvat směrem na Malšovice - Starou Bohyni
jedna z verzí VA - je stroze popisováno jako méně vhodné, přitom z vlastního ověření stavu
vím, že se tudy dá projet osobním i nákladním vozidlem až do lokality nad Žd'árek. Cesta je
zde již léta od nepaměti užívána a není zanesena v mapách (jako i jiné cesty v této lokalitě).
Nenachází se zde mokřiny ani jiné překážky, které by nebylo možné zvládnout při stavbě
dopravní komunikace. Nejsou zde obydlené lokality. Stavba by nikoho přímo neohrožovala.
V dokumentaci chybí k této variantě VA a k dalším neřešeným variantám ke změně
územnímu plánu snad jen uvést poznámku „HIC SUN LEONES“. Dokumentace EIA je
jednoznačně zaměřená k cíli a to k realizaci likvidační varianty VB.
15. Finanční otázka zamýšlených variant je pouhou předběžnou kalkulací a samotné finance
nesmí mít zásadní přednost před lidmi, tedy občany ČR, žijícími v dotčených lokalitách.
Uskutečněním varianty VB přeložky silnice I/13 Děčín-D8 - varianta VB, dojde k faktické
likvidaci města Děčín, zatížení města Jílové a obce Libouchec. Nárůst dopravy zatíží města
a obce od hraničních přechodů na severu ČR až po dálnici D8. Průjezdy měst jsou na
trasách tak zúženy, že bude nutně docházet k problémovým situacím, už teď je například
problémem trasa Kamenický Šenov - Česká Kamenice - Děčín nebo trasa Rumburk
(Varnsdorf) - Chřibská - Česká Kamenice - Děčín. Vzhledem k dopravní situaci na příjezdu
od Liberce a České Lípy bude toto dopravní řešení samo o sobě tak nákladné vzhledem k
nevyhovující trase přes Stružnici, Žandov a pak buď údolím Ploučnice a Františkov s
Benešovem nad Ploučnicí nebo opět přes Českou Kamenici, že je nesmyslné šetřit na zdraví
lidí a „zbytečně vehnat“ těžkou mezinárodní dopravu do Děčínu a dalších měst a obcí, kde
žijí desetitisíce lidí a rozhodovat se na základě realitou nepodloženého rozpočtu, jak je v
současnosti veřejnosti prezentováno.
Apeluji na zdravý rozum odborníků posuzujících vlivy na životní prostředí a doufám, že dojde
k zohlednění ochrany lidského zdraví, života a životního prostředí před ostatními zájmy, ať
jsou jakékoliv.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 1.
Problematika detailního technického řešení záměru ve vztahu k zátopovým územím a
povodním a technická opatření budou řešena v rámci projektové přípravy záměru.
K bodu 2.
Odvětrání tunelu bude prověřeno doborným výpočtem a navrženy takové podmínky, aby
nemohlo docházet k překročení imisních limitů.
K bodu 3.
Záměr je v tomto procesu EIA předložen a posuzován jako dvoupruhová silnice. Pokud by
se nově uvažovalo se čtyřpruhem, musel by být posouzen v novém procesu EIA.
K bodu 4.
Uvedené lokality byly prověřeny mimo jiné rozptylovou a hlukovou studií a stanoveny takové
podmínky, které zaručují plnění imisní a hlukových limitů. V oblasti vlivů hluku dojde
k významnému snížení hladin hluku oproti stávajícímu stavu a především ke snížení pod
platné hlukové limity, které jsou dnes pravděpodobně překračovány.
K bodu 5, 9, 10.
Dokumentace je zpracována podle závazných metodik. Navíc je mimo jiné pro další postup
stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
K bodu 6.
V další fázi projektové přípravy bude zpracován podrobný geologický průzkum včetně
posouzení sesuvů a stanovena příslušná opatření.
K bodu 7.
Záměr a jeho varianty navrhuje oznamovatel. V procesu hodnocení vlivů na životní prostředí
se posuzují vlivy záměru na životní prostředí. V tomto procesu bylo zjištěno, že obě aktivní
varianty (VA a VB) generují nižší vlivy na životní prostředí než srovnávací varianta 0
(pokračování stávajícího stavu se zachováním železnice). Dále pak bylo zjištěno, že
v případě realizace jedné z aktivních variant nebude docházet k překračování limitů životního
prostředí na rozdíl od varianty 0.
K bodu 8.
Tato varianta záměru nebyla oznamovatelem předložena a proto nemohla být ani
posouzena.
K bodu 11.
V případě realizace jedné z aktivních variant se riziko ekologických havárií podstatně sníží
oproti pokračování stávajícího stavu, protože přeložka bude vybavena technickými prvky pro
ochranu vod a půd (nepropustné příkopy, možnost osazení norné stěny, dešťové usazovací
nádrže), zlepší se rozhledové poměry, sníží se počet úrovňových křížení a vjezdů k
objektům.
K bodu 12, 13.
V procesu EIA se nenavrhují, ale posuzují varianty navržené oznamovatelem. Co se týká
Dopravní politiky ČR a EU, pak při hodnocení záměru dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném
znění byla v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena řada podmínek pro omezování
vlivů dopravy na uvažovaném záměru na životní prostředí a snižování vlivů dopravy na
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veřejné zdraví. V rámci možností procesu EIA posuzovaného záměru jsou požadavky
Dopravní politiky plněny.
K bodu 14.
Dopad na člověka a přírodu je v dokumentaci řešen pomocí závazných metodik pro
posuzování vlivů na životní prostředí a to stejně pro obě aktivní varianty.
K bodu 15.
Finanční otázky nejsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí v procesu EIA.
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vyjádření veřejnosti č. 21 – 1 občan města Děčína
Vážení ministerští úředníci
rád bych využil příležitosti se vyjádřit k přeložce silnice l/13 Děčín – D8. S tím souvisí řada
politických a morálních témat. Doprava není jen lokální záležitost, ale má i celosvětové vlivy.
Proto přikládám vlastní recenzi na Al Gorovu Nepříjemnou pravdu, kde zdůrazňuji zejména
jeho pozdější návrh, aby průmyslově vyspělé země snížili produkci SP o 90%.
Chceme-li řešit krizi globálního oteplování musí se především změnit naše myšlení. A také to
znamená učinit odvážná politická rozhodnutí, která povedou ke snížení dopravy zejména
letecké a silniční a jiných zdrojů emisí. Ale naše polistopadové garnitury rozkradli a
rozprodali co mohli, aby zemi zohavili výstavbou dálnic. O škodlivosti toho a přeložce I/13
píšu v dalších přiložených článcích. Studie EIA se do značné míry shoduje s mými závěry. A
nyní upřesňuji své postoje:
1) Nulová varianta, kterou preferuji nevypadá dobře, pokud zůstane zachován provoz, ale
ten může snížit:
a) jeho částečný přesun na I/62 přes Ústí nad Labem po vybudování průtahu přes Rozbělesy
(část Děčína).
b) Současná krize vyžaduje komplexní řešení. Nestačí odsunout dopravu mimo obydlené
oblasti a dotovat využívání obnovitelných zdrojů. Je třeba sáhnout k zásadním opatřením
jako například zavedení těžkých ekologických daní z paliv.
2) VB, místo trati. Byla posouzena také budoucí možná užitečnost železnice? (Oproti
motorismu, mohou nastat ropné krize...)
3) VA přes pole a lesy není dobrá ani v případě zachováni trati.
4) V takovém případě zde je kromě V0 ještě jiná možnost. Vzhledem k tomu, že se uvažuje i
o čtyřproudé VB, což by bylo zbytečné, měly by se tam vejít také trať a souběžná
dvouproudá silnice. Což by bylo v tomto případě také posoudit z ekologického hlediska, jsou
tam lesy. Nevím zda by stačilo stávající trať zrekonstruovat nebo by bylo lepší postavit
novou.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Nulová varianta každopádně vykazuje vyšší emisi skleníkových plynů než každá ze dvou
aktivních variant a to především pro nižší plynulost dopravy.
Ve vyjádření navrhované varianty nebyly oznamovatelem předloženy, a proto také nemohly
být v procesu EIA posouzeny.
Tento proces EIA posuzuje dvoupruhovou přeložku silnice. Čtyřpruhová by musela být
posouzena v novém procesu EIA.
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vyjádření veřejnosti č. 22 – Okresní hospodářská komora Děčín
Okresní hospodářská komora Děčín
Ing.Jiří Aster
předseda představenstva
Vážení,
jako zástupci podnikatelské veřejnosti v okrese Děčín pokládáme za nutné vyjádřit se ke
zpracované studii EIA k řešení variant přeložky silnice I/13 ve směru k dálnici D8, která má
strategický význam pro hospodářský rozvoj děčínské aglomerace.
Souhlasíme se závěry zpracované EIA a zejména tzv. nulovou variantu považujeme za zcela
nepřijatelnou.
Předmětem naši připomínky je kapacita a v této souvislosti pojetí připravovaného napojení
na dálnici D8 jako dvouproudové komunikace. Domníváme se, že toto spojení by mělo
navazovat na již vybudovanou čtyřproudovou rychlostní komunikaci Chomutov - Knínice
(napojení na D8) a logicky tedy ve stejné kvalitě pokračovat i na Děčín a případně v
budoucnu dále směrem na Liberec. Studie se nezabývá projektem z hlediska počtu silničních
pruhů a zatím jsou úvahy v řešení dvouproudovým přivaděčem.
Jak již několikrát představenstvo Okresní hospodářské komory uvedlo, Děčínsko patří mezi
okresy s největší nezaměstnaností a právě díky nepříznivému silničnímu napojení má velmi
malé vyhlídky na usídlení potencionálních investorů a navíc hrozí i eventualita možného
odchodu stávajících podnikatelských subjektů s fatálním dopadem na ekonomiku oblasti.
Silnice I. třídy I/13 jako páteřní komunikace má význam pro celý severočeský region, který je
v ČR nejvíce postižen vysokou nezaměstnaností a spojení na Děčín a dálnici D8 je její
součástí.
Pro vybudování pokračování silnice I/13 ve čtyřproudové variantě hovoří i následující
argumenty:
- Průmyslová aglomerace Děčínska se začala rozvíjet v předminulém století právě díky
napojení na silniční síť tehdy vybudovanou silnicí Teplice - Šluknov a to s dokončenou tratí
Praha - Drážďany a lodní dopravou na Labi bylo impulsem pro hospodářský růst této lokality.
- Význam předmětného dopravního směru ilustruje tzv. „Sudetská dálnice“ Cheb - Liberec,
která přibližně kopírovala dnešní I/13 a začala se budovat v roce 1938 dokonce jako vůbec
první dálnice na území předválečné ČR - dokonce dříve, než dálnice Praha - Brno.
- Ve srovnání se sousedním německým okresním městem Pirnou má Děčín více obyvatel,
přivaděč do Pirny nemá význam páteřní komunikace (Bundesstrasse) ve srovnání s I/13 v
Čechách, a přesto byl vybudován jako čtyřproudový.
- V studii berlínského „Institutu pro výzkum mobility“ z roku 2003 se předpokládá nárůst
výměny zboží mezi českou a německou hranicí do roku 2025 na trojnásobek a proto je
potřebné budování komunikací v příhraniční oblasti v kapacitě odpovídající tomuto
zvýšenému zatížení.
- Dle úvah oddělení dopravy v saském ministerstvu hospodářství se očekává zvýšení
přejezdů kamionů na česko-saské hranici z dnešních 7800 na 21000 vozů denně do r. 2015!
Samozřejmě, dojde také k nárůstu silniční dopravy osobní z 63 000 „jen“ na 80 000 za den.
- Uvedená fakta se rezultují ze skutečnosti, že je vyčerpána kapacita jediného výkonného
železničního spojení do Západní a Severní Evropy podle Labe a je i zlikvidována paralelní
vodní doprava na Labi a proto se veškerý nárůst dopravy bude realizován na silnicích a
dálnicích.
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Z tohoto pohledu je třeba v zájmu bezpečnosti a plynulosti dopravy respektovat budoucí
požadavky a frekvenci dopravy a řešit dopravní spojení kapacitně odpovídajícím způsobem.
Zasíláme s poděkováním za objektivní posouzení naší připomínky a zůstáváme
s přátelským pozdravem
za předsednictvo Okresní hospodářské komory v Děčíně
v. z. Ing. Pavel Sukdol
místopředseda

Stanovisko zpracovatele posudku:
V aktuálně řešeném procesu EIA je přeložka silnice navržena a posuzována jako
dvoupruhová silnice. Záměr ve formě čtyřpruhové silnice by musel projít novým procesem
EIA.
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vyjádření veřejnosti č. 23 – Občanské sdružení Podmokly proti přivaděči
Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8 na životní
prostředí.
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8 na životní prostředí“
Připomínky
1. Přeložka I/13 neplní funkci dopravního řešení, stane se součástí mezinárodního tahu. Tuto
studii vypracoval zřejmě někdo, kdo v Děčíně/Podmoklech/ nikdy v životě nebyl. Podmokly
nejsou rovina. Je to kotlina. Po celé levé straně železnice centrem Podmokel se táhne skalní
masiv Pastýřská stěna, kde je zástavba rodinnými domy. Po levé straně je vilová čtvrt Letná
a sídliště. Je to kopec, který se svažuje k železniční trati. V hlukové studii se uvádí počet
domů, které jsou exponovány různými úrovněmi hluku. Souhrnné výsledky neodpovídají
skutečnosti, jsou hrubě zkreslené. Na levé straně stávající trati a zvažované přeložky je
Sofijská a Albánská ulice. Jenže ani tyto ulice nejsou v jedné rovině s železniční tratí a jsou
ve svahu.V Sofijské ulici bude hlukem zasažen každý dům po celé trase a nejenom tam.
Ulice Moskevská a Poděbradská je několik metrů nad ulicí Sofijskou, Varšavská několik
metrů nad Moskevskou a Polská je nad ulicí Albánskou. Nad Albánskou je i sídliště. V této
kotlině jsou protihlukové stěny k ničemu. Domy jsou tak vysoko, že je žádné polotunely
nezachrání. Skalní masiv Pastýřská stěna je jako ozvěna. Rovněž tak Letná je kopec a ten
kdo žije na Pastýřské stěně nad tratí by byl enormním hlukem zasažen. Dálniční přivaděč by
vedl asi 200 m pod ZŠ Na stráni, pod MŠ Moskevská (asi 150 m), vedle ZŠ a MŠ Máchovo
náměstí (asi 200 m), ZŠ Vojanova (asi 150m), a pod ZŠ a MŠ v panelovém sídlišti Bynov.
Vedl by i kolem sportovních hřišť.
Zasaženy hlukem budou i rodinné domy nad silnicí ve čtvrti Škrabky.
Tady už se nejedná o několik stovek lidí, kteří bydlí pár metrů od stávající železnice a kteří
budou mít protihlukové stěny těsně před okny, ale jedná se o několik tisíc lidí ve středu
města.
PODMOKLY jsou kotlina a tato komunikace by vedla středem této kotliny a středem města.
2. Kde budou umístěny měřící přístroje, které by měřily úroveň hluku a kdo se bude
zodpovídat z toho, že za pár let nebudou limity dodrženy.
TABULKY (specifikace protihlukových stěn varianta B s podvariantou B1) neodpovídají
skutečnosti.
3. Tato studie vůbec neřeší zklidnění stávajícího stavu dopravy
Lodní doprava již pomalu neexistuje, jediném spojením Evropy a ČR je mimo automobilovou
dopravu jen doprava železniční a ta je co nejvíc omezována ve všech směrech.
Zůstává pouze doprava kamionová. Její nárůst je a bude tak obrovský, že studie předložená
veřejnosti je výsměch. K dnešnímu stavu by naopak přibyla další a daleko hustší doprava
centrem města.
Legální cestou by byla svedena do středu města veškerá kamionová doprava nejen z naší
republiky, ale po dobudování průmyslových center v Krupce a Žďárku z celé Evropské unie.
Nikdo a nikdy by dopady na lidi v tomto městě už neřešil.
V této studii je dopad na život lidí podhodnocen.
Děčín je zařazen mezi města se zhoršenou kvalitou ovzduší.
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Lidi zde za komunistů pobírali pohřebné. Děti necvičily, nechodily ven na podzim, na jaře a
často ani v letních a zimní měsících. A to byly v celém Děčíně umístěny přístroje na měření
škodlivých emisí. Dnes žádné měřící přístroje nikde nejsou a asi ani nebudou.
Zplodiny z kamionů budou pro Podmokelskou kotlinu devastující. Mlhy jsou zde až do
dopoledních hodin a v této kotlině žádné stěny smog a škodlivé látky na organizmus lidí
nezarazí. Tyto látky jsou vysoce karcinogenní a toxické.V jarních a podzimních měsících
jsou zde inverze. Kam se zplodiny v této kotlině odvětrají.
EU stupňuje požadavky na snížení zplodin při výrobě nových automobilů. Zatím se ani toto
nedaří. Hlavní hygienik ČR vystoupil v televizním pořadu a hovořil o negativním vlivu hluku
na lidský organizmus. Poukazoval na průjezd Prahou a poškozování zdraví obyvatel žijících
v lokalitách, kde je svedena kamionová doprava. Ministr Martin Bursík vypracoval seznam
měst zatížených dopravou a trvá na vybudování obchvatů. Je zarážející, že v době kdy jsou
známy poznatky o škodlivosti emisí na lidské zdraví, má vůbec ještě někdo odvahu
navrhovat takovou zrůdnost, jako je přivedení kamionové dopravy z poloviny Evropy do
centra města. Od počátku 90. let je dost odborné literatury, kde jsou studie o ohrožení zdraví
jemným, plícemi procházejícím prachem.
Není pravda, že plánovaná přeložka přesune dopravu do území s minimální obytnou
zástavbou. Naopak. Přeložka silnice I/13 bude jen o několik metrů od silnic stávajících a
doprava zde bude narůstat.
Tabulky (Rozptylová studie) jsou podhodnocené a neobjektivní.
Požadujeme, aby byla vypracována nová rozptylová studie, kde budou rozpracována
jednotlivá roční období, kde bude zohledněno, že jsou Podmokly kotlina, kde bude brán
zřetel na pravdivá čísla nárůstů kamionové dopravy.
Ing.Jiří Aster píše v týdeníku Princip č. 32 „...na dopravní konferenci vedoucí oddělení
dopravy v saském ministerstvu hospodářství, dr. Bernt Rohde uvedl, že počet přejezdů
(kamionové dopravy) na česko-německé hranici se z dnešních 7 800 denně zvýší v roce
2015 na 21000, tj. na trojnásobek.!!!!
V dokumentaci jsou závažné nedostatky v souvislosti s výstavbou přeložky.
4. V padesátých letech byly zastaveny těžební práce v pískovcovém lomu, který je těsně pod
ulici Sofijskou, Poděbradskou a domy v ulici Albánské stojí přímo na skále uvedeného lomu.
Při odstřelech měli lidi kameny až v zahradách, domy se třásly v základech. Narodila jsem se
v Sofijské ulici v roce 1946 a na tuto dobu se dobře pamatuji.
Domy v těchto ulicích jsou popraskané, ulice jsou ve svahu a ujíždí už dnes.
Dokonce se uvažovalo, že v Albánské ulici bude mít ČSAD stanoviště autobusů a veškeré
zázemí. Nakonec se od tohoto záměru upustilo, ČSAD vybudovalo své sídlo a stanoviště
autobusů v Malšovicích. Zdůvodnění pro obyvatele Podmokel a celého Děčína bylo
jednoduché. Ulice Sofijská a Albánská by toto zatížení neunesla.
Sofijská ulice se pravidelně každý rok propadá a opravuje. Popraskané domy jsou i v ulici
Moskevská, Varšavská a Slovanská.
U některých domů už statik doporučil stažení domů a zpevnění základů.
Jak je možné, že není vypracována podrobná geologická studie, není vyřešen dopad na
život lidí, na jejich majetek. Kdo odškodní majitele domů při sesuvech půdy, kdo jim proplatí
tržní ceny za jejich znehodnocené nemovitosti.
5. Není vypracována hluková studie v průběhu výstavby přeložky. Hluk stavebních strojů a
vozidel obsluhujících stavbu by byl zátěží pro celé Podmokly. Hluk odrážející se od skalního
masivu Pastýřská stěna by byl nepředstavitelný.

152

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Přeložka silnice I/13 Děčín – D8

Kdo proplatí tržní cenu za znehodnocené nemovitosti v případě že přeložka I/13 bude přes
odpor lidí prosazena.
V dokumentu Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013, který byl schválen
usnesením vlády České republiky ze dne 13.7.2005, č.882 stejně jako např. v programovém
prohlášeni nynější vlády České republiky, jakož i v řadě dalších dokumentů se opakovaně
zdůrazňuje budování silničních obchvatů měst a zklidňování center měst.
Dálnice se staví již několik desítek let. Kdo je zodpovědný za to, že za celá ta léta nebyla
zpracovávána studie k dálničnímu přivaděči. Za tuto dobu mohla být vypracována schůdná
cesta obchvatu, aby kamiony jezdily mimo Děčín. Je 21. století a když obchvaty buduje celá
vyspělá Evropa , musí to jít i kolem Děčína.
Přivaděč v Děčíně-Podmoklech by nenávratně ovlivnil život tisíce lidí .Není proto možné
ohánět se ekonomickým hlediskem. Není možné obětovat zdraví a život obyvatel jednoho
města. Lidské životy mají větší cenu.
6. Navrhujeme,aby Přeložka silnice I/13 byla odpovědně a objektivně prověřena ve variantě
kolem Malšovic podle původního projektu, který zpracoval už Ing.arch. Čermák. Navrhujeme
aby bylo upuštěno od varianty, která je proti usnesení vlády ČR a která by svedla
kamionovou dopravu do centra města Děčína - Podmokel. Navrhujeme, aby bylo nové
zpracování zadáno jinému zpracovateli vzhledem k tomu, že se dr.AnděI podílel již v roce
2006 na zpracováni práce: „Silnice I/I3 Děčín - Knínice, varianty trasy vedené po trati ČD
Děčín – Novousedlice“ a spolupracoval s fy Valbek. Navrhujeme obchvat Děčína.
Přílohy:
1.Jak zrušit železniční dopravu na trati č.132 Děčín hl.n. - Oldřichov u Duchova
2.Podání petice Magistrátu města Děčína
3.Podání petice Krajskému úřadu v Ústí nad Labem
V Děčíně dne 6.10. 2007
Miroslava Švubová
Občanské sdružení Podmokly proti přivaděči

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 1.
Pro uváděný úsek Děčín – Podmokly bylo v rámci dokumentace provedeno posouzení dle
závazných metodik. Z hlediska vlivů byla zpracována hluková studie závaznou metodikou
Hlukplus. Byly respektovány křižovatky, stoupání a klesání silnice, rychlosti dopravních
proudů a skutečné výšky referenčních bodů odpovídajících příslušným chráněným prostorům
a chráněným prostorům budov dle platné legislativy a odrazy od objektů.
Byla zde navržena protihluková opatření tj. protihlukové stěny včetně atypických a 170 m
dlouhý podpovrchový (přesypaný) tunel. Tím bylo dosaženo snížení hladin hluku pod platné
hlukové limity a zároveň snížení hladin hluku hluboko pod hladiny současného stavu, kdy
pravděpodobně dochází k překračování hlukových limitů.
K upřesnění protihlukových opatření pro vybranou variantu je navržena následující
podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
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Vzhledem k tomu, že v prostoru Děčín – Podmokly jsou navrženy atypické protihlukové stěny
oboustranně doporučujeme zařadit do návrhu stanoviska příslušného úřadu následující
podmínku:
V případě realizace varianty VB zvážit možnost prodloužení podpovrchového
(přesypaného) tunelu v prostoru cca km 0,6 – 1,0 z navržených 170 m na 400 – 500 m.
K bodu 2.
Kontrolní měření hladin hluku po uvedení záměru do provozu bude provedeno autorizovanou
laboratoří na základě požadavků hygienické služby (včetně detailního umístění měřících
přístrojů). Další kontrolní měření bude provedeno dle závazných metodik a dle požadavků
hygienické služby.
K bodu 3.
Co se týče vlivů na ovzduší, pak ve výhledu dojde nutně k významnému snížení emisí
z dopravy v důsledku zavádění stále přísnějších norem Euro. To je vyjádřeno i v emisních
faktorech z dopravy, které stanovuje MŽP.
Trasa uvažované přeložky bude emitovat méně škodlivin do ovzduší než stávající trasa
v důsledku větší plynulosti dopravy.
Dle rozptylové studie zpracované dle závazné metodiky Symos a závazných emisních
faktorů z dopravy v trase přeložky dojde k mírnému nárůstu imisí oproti současnému stavu.
Ovšem vzhledem k tomu, že k realizaci může dojít nejdříve za cca 5 – 10 let, potom i
výsledné koncentrace imisí podél přeložky budou podstatně nižší než jsou stávající
koncentrace.
Podél stávající trasy dojde při realizaci přeložky k významnému poklesu koncentrací imisí.
K bodu 4.
V další fázi projektové přípravy bude zpracován podrobný geologický průzkum včetně
posouzení sesuvů a stanovena příslušná opatření.
K bodu 5.
Proces EIA předchází projektovou přípravu záměru a v jeho fázi nejsou dostatečné údaje pro
seriozní zpracování vlivů hluku z výstavby. Proto je uložena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
Hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) bylo provedeno dle závazných
metodických pokynů příslušně autorizovanými osobami (pro hodnocení zdravotních rizik).
V závšru hodnocení se konstatuje, že realizace záměru v žádné z posuzovaných variant
nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik expozice hluku pro obyvatelstvo
dotčených obcí zvýšené riziko.
K bodu 6.
V procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném
znění musí být posouzeny varianty navržené oznamovatelem. Uvedená varianta navržena
nebyla, proto nemůže být ani posouzena.
Tato varianta by mohla být samozřejmě posouzena v jiném procesu EIA.
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vyjádření veřejnosti č. 24 – 2 občané města Děčína
Věc: vyjádření k dokumentaci záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“
Vážená paní, pane
dne 12.9.2007 zveřejnil Magistrát města Děčín na své úřední desce textovou část
Dokumentace EIA k výše uvedenému záměru . K této dokumentaci podáváme následující
vyjádření:
1. stanovení intenzity dopravy
Na hodnocení vlivu této přeložky na životní prostředí má zásadní vliv odhad intenzity
silničního provozu po její dostavbě. Vzhledem k funkci jakou bude tato přeložka plnit, viz.
dokumentace strana 5/odst.(2)
„Navrhovaný záměr bude plnit funkci přeložky silnice I/13 od Děčína, České Lípy a Benešova
nad Ploučnicí na dálnici D8 a ve směru do SRN a opačně. Silnice napojí oblast Děčína a
České Lípy na D8 a má proto význam jak v místních, tak i pro zajištění regionálních a
nadregionálních vztahů“.
se domníváme, že tento důležitý vstup je v dokumentaci nedostatečně zpracován. Odhad
intenzity silniční dopravy je proveden na základě hodnot ze sčítání dopravy v roce 2005 na
úsecích 4-0408 a 4-0409 viz.obr.1. Z obr.2 je patrné, že na úsecích v Podmoklech a Dolním
Oldřichově byla intenzita dopravy téměř dvojnásobná! Zejména trasa VB je vedena městem
s řadou sjezdů a napojení na průmyslové zóny, nepochybně tedy bude využívána jak pro
místní tak pro tranzitní dopravu.
Výpočet rovněž nezahrnuje navýšeníi intenzity dopravy po zprovozněním dálničního úseku
D8 z Ústí nad Labem na německou hranici u Petrovic. Je také třeba posoudit jaký vliv bude
mít dokončení modernizace R35, která je součástí transevropské dálniční sítě. Přeložka
silnice I/13 bude rovněž využívána k dopravní obsluze průmyslových zón v Krupce, Žďárku u
Libouchce a Dolním Oldřichově. Např. v březnu 2009 je plánovaná druhá etapa výstavby
logistického a skladového centra Toyota po jejímž dokončení se předpokládá 500 jízd za den
z/do areálu [1]. Dokončení průmyslové zóny v Dolním Oldřichově je v strategickém plánu
rozvoje města Děčína plánováno v r.2010.
Ing. Aster z OHK Děčín v týdeníku Princip (32.číslo 2007) píše: „...na dopravní konferenci
vedoucí oddělení dopravy v saském ministerstvu hospodářství, dr. Bernt Rohde uvedl , že
počet přejezdů (pozn.kamionové dopravy) na česko-německé hranici se z dnešních 7 800
denně zvýší v roce 2015 na 21 000, tj. na trojnásobek!!!“.
Je třeba si uvědomit, že odhad intenzity dopravy je vstupem pro stanovení hlukové a imisní
zátěže a také určuje provedení silnice. Pokud se tento odhad ukáže zásadně nepřesný, bude
chybné i zhodnocení imisí a hluku a navíc silnice nebude vyhovovat kapacitně. Pozdější
protihlukové a další úpravy pro navýšení kapacity silnice jsou ekonomicky náročné.
Odhad intenzity dopravy je v dokumentaci uveden na str.34 v následující tabulce. Vzhledem
k tomu, že tyto údaje jsou zásadního významu, je pro nás zarážející množství chyb v této
tabulce (sčítání 2000 - má být 2005, voz/hod - má být voz/24hod, 4009+954≠4863).
Nepochopitelné je, že tabulka včetně chyb byla kopírována do dalších částí dokumentace.
Jak je patrné použité koeficienty předpokládají nárůst TNA pouze o 6% do roku 2010, a 21 %
do roku 2030!
Dále bychom chtěli upozornit na nevhodný návrh řešení průjezdu městem u varianty VB. Zde
jsou navržené dvě velké 6-ti ramenné kruhové křižovatky. Objem dopravy na první v roce
2005 činil 16585 voz/den (ve směru od mostu na I/13). Očekávaný nárůst dopravy řadí tuto
křižovatku do silně vytížených až přetížených. Navíc průměr křižovatek 70 respektive 60 m
při dosažení jejich kapacitního maxima z nich vytváří vysoce nehodové lokality [5].
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Žádáme proto, aby byla zpracována, dopravní studie, která zohlední všechna dostupná fakta
a co nejpřesněji stanoví předpokládanou intenzitu dopravy po uvedení přeložky silnice I/13
do provozu.
2. hluková studie
V případě realizace varianty VB bude provoz na Teplické ul. a přeložka vytvářet ve
vzdálenosti cca 100-200m dva liniové zdroje hluku + sjezdy z přeložky, mezi kterými jsou
umístěny bodové zdroje hluku ve formě výrobních objektů a průmyslové zóny v Dolním
Oldřichově. Dokumentace hodnotí pouze vliv dopravy z přeložky silnice (s chybnými vstupy),
ovšem domy na Teplické ul. a v přilehlých ulicích budou zasaženy rovněž hlukem z výše
uvedených zdrojů.
Domníváme se, že je rovněž nutné přihlédnout k místnímu terénu, údolí Jílovského potoka je
velmi sevřené a v některých úsecích lemované skalními stěnami, Teplická ul. je z obou stran
hustě zastavěna domy.
Např. (přeložka) varianta přeložky VB prochází v úseku od železničního viaduktu po park
před kinem Sněžník mezi domy a není zde plánována instalace protihlukových stěn, navíc v
této častí plánovaná kruhová křižovatka která vzhledem k zabrzdění a znovu rozjetí vozidel
hluk mnohonásobně zvýší. Obdobně v úseku od sběrného dvora tzv.pískovny po 2,0 km kde
je z jedné strany dráha lemována skalami, přesto byl pro veškerá data v hlukové studii
předpokládán terén pohltivý.
Dokumentace neobsahuje např. hodnocení hlukové zátěže pro domy mezi ul.Ruská a
Hankova, pro domy v ul. U Potoka a U Splavu, ale i pro další ulice mezi tratí a Teplickou ul..
Požadujeme, aby byl na základě odhadu intenzity stanoveném dopravní studií, vyhodnocen
vliv všech zdrojů na celkovou hladinu hluku a zpracována hluková studie pro všechny
zasažené obytné objekty.
3. rozptylová studie
Město Děčín patří do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jak z hlediska ochrany zdraví,
tak z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace. Poloha Děčína a jeho okolí v labském údolí
také způsobuje při inverzním zvrstvení vzduchu častější výskyt mlh. [3]
Dle tabulky převládá v Děčíně východní vítr o rychlosti do 2,5 m/s. V Dokumentaci je ovšem
uvedeno, že převládající směr větru je jižní. Dále Dokumentace vyhodnocuje pouze
koncentraci prachových částic o frakci PM10. 23.0.2006 Rada EU dosáhla politické dohody
ohledně nové směrnice o kvalitě ovzduší. Tato směrnice zavádí limit pro míru znečištění
jemným polétavým prachem (PM2,5 ): 25µg/m3 do roku 2010 jako nezávaznou cílovou
hodnotu a od roku 2015 již jako závazný limit. Tyto částice, které pocházejí z různých zdrojů
včetně dieselových motorů či domácích boilerů, jsou považovány za nejnebezpečnějšího
znečišťovatele vzduchu majícího dopad na lidské zdraví.
Stejně jako při určení hlukového zatížení, mělo by být při výpočtu imisí přihlíženo k řešení
křižovatek. Při průjezdu kruhovou křižovatkou a dále úsekem kde musí být umístěny
přechody pro chodce, se v žádném případě rychlost nepřiblíží výpočtovým 45 km/hod.
Je třeba přihlédnout k tomu, že v Děčíně byl v r. 2007 průměrný věk osobních automobilů
15.23 let [4] . Z údajů o celkových registracích vozidel je rovněž patrné, že obnova vozového
parku novými vozidly je, s výjimkou malých užitkových vozidel, nedostatečná. V zemích EU
je u osobních automobilů za minimální z hlediska optimální obnovy považováno 8 % ročně.
Při stejném vývoji jaký byl zaznamenán v 1. pololetí letošního roku, bude v tuzemsku tato
hodnota za rok 2007 na úrovni pouhých 3,3 %. Např. Sdružení automobilového průmyslu ve
své studii uvádí:
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Teprve zhruba při dvojnásobném zvýšení počtu vyřazovaných vozidel a stávajícím objemu
trhu dojde při prodeji 150 000 ks nových vozidel a 100 000 ks ojetých z dovozu (při dodržení
stáří do 5 let) ke snížení průměrného věku osobních automobilů v ČR o 1,21 měsíce. Při
tomto tempu by však došlo ke snížení průměrného stáří osobních automobilů o 2 roky až za
více než 15 let .................... [4]
Požadujeme, aby byl na základě odhadu intenzity stanoveném dopravní studií, vypracována
nová rozptylová studie, která uvede rovněž předpokládanou koncentraci prachových částic
PM2,5 v závislosti na ročním období a vzhledem k poloze města Děčín také hodnoty v
případě inverze. Žádáme o doplnění použité větrné růžice včetně informace na které stanici
a v kterém období byly údaje naměřeny.
4. ostatní vlivy na obyvatelstvo
4.1. Z technické studie 5.varianty dálničního přivaděče (tj. varianta VB) zveřejněné na
stránkách občanského sdružení SHO [2] vyplývá, že přeložka silnice na několika místech
vytvoří těžko prostupnou bariéru a tím rozdělí město. Nelze stavět na stejnou úroveň bariéru
tvořenou regionální jednokolejnou tratí a bariéru tvořenou silnicí I.třídy zejména s ohledem
na hustotu provozu a prostupnost takové bariéry. Například úsek od nového viaduktu až po
ulici Ruská a u varianty VB2 dojde k odříznutí Horního a částečně i Dolního Oldřichova .
Dopravní obslužnost tzv.Pivovaru bude možná pouze ulicí Ruská a následně uI.Příbramská,
které vedou v těsné blízkostí obytných domů a jsou propojeny ostrou zatáčkou.
V bezprostřední blízkostí železniční tratě jsou nyní na Letné a v Oldřichově umístěné
zahrádky určené k rekreaci, funkce těchto zahrádek bude narušena, ne-li znemožněna.
4.2. Na str.10 odst.24 je v dokumentaci uvedeno „Z hlediska zásahu do hmotného majetku je
nejlépe hodnocena varianta VB1, jejíž realizace je spojena pouze s jednou demolicí
obytného objektu“. Na straně 160 tab.81 uvádí demolici 3 obytných objektů. Nehledě k těmto
nepřesnostem, pokládáme tento odhad za přehnaně optimistický. Trasa VB prochází
především v Podmoklech a v Dolním Oldřichově v těsné blízkostí několika obytných domů.
Pokud by se podařilo tyto domy zachovat, dojde k značnému narušení pobytové pohody a k
významnému poklesu tržní ceny těchto nemovitostí. Proces EIA má za úkol hodnotit vliv
stavby na životní prostředí, jehož součástí je i člověk. Zhoršení pobytové pohody má často
vážné dopady na psychické i fyzické zdraví takto postižených jedinců.
4.3. Dokumentace neobsahuje téměř žádné údaje o ochraně obyvatel před nadměrným
hlukem a imisemi v době výstavby. Domníváme se, že přeložka silnice I/13 není první akcí
tohoto typu. Proto žádáme o doplnění této části dokumentace. Zejména postrádáme
informaci zda bylo v štěrku, který je částí železničního svršku, zjištěno znečištění
nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL), a pokud ano, kde bude tento štěrk likvidován a
jaké bude přibližné množství kontaminovaného štěrku.
Dále zde není uvedeno kde budou umístěné dočasné deponie a kudy povedou hlavní trasy
vozidel určených k obsluze stavby. Při nedávné rekonstrukci Teplické ul. byla deponie
zřízena přímo na Teplické ul. v těsné blízkostí obytné zástavby, tato „dočasná“ deponie je
zde dodnes.
Rovněž postrádáme alespoň nástin plánovaných protihlukových opatřeních (mobilní
protihlukové stěny apod.)
Žádáme a doplnění výše uvedených informací do dokumentace.
5. závěr
Přeložka silnice I/13 povede hustě osídlenou městskou částí Podmokly a dále sevřeným a
špatně odvětrávaným údolím Jílovského potoka, souběžně s její nynější trasou ve
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vzdálenosti cca 200m. Tato vzdálenost je pokládána za hraniční při určování pásu v kterém
budou obyvatelé zasažení hlukem a imisemi. Hlukové a imisní zátěži budou tedy ve větší či
menší míře vystaveni všichni lidé žijící v tomto pásu, tedy i obyvatelé Teplické ul. kde je
třeba přičíst i vliv průmyslové zóny . Lze předpokládat , že doprava na Teplické ul., po
uvedení přeložky do provozu, bude dosahovat zhruba stejné intenzity jako dnes, „pouze“ o
pár metrů dál povede další silnice s ještě daleko větší intenzitou dopravy u které se v těchto
místech ani nepočítá s protihlukovými opatřeními. Obyvatelé zde tedy budou „žít“ vedle
průmyslové zóny a mezi dvěmi liniovými zdroji hluku.
Zásadně nesouhlasíme s myšlenkou zastupitele JUDr. Milana France (kterou prezentoval na
zasedání zastupitelstva města Děčín dne 20.9.2007[6]), že „nejdříve si řekneme kudy to
povede a pak se rozhodneme zda dvouproud, nebo čtyřproud ". Jsme přesvědčeni, že je
nutné nejprve odpovědně stanovit potřebnou kapacitu silnice a až poté rozhodovat kudy
může silnice potřebných parametrů vést.
Vybudováním přeložky v trase železniční trati č.132 dojde k jejímu nevratnému zničení. V
konceptu ÚP VÚC z r.2005 se uvádí
Regionální železniční trať č.132 Děčín - Oldřichov u Duchcova
Pro zvýšení přepravní funkce a využitelnosti regionální dráhy č.132 v integrovaném
dopravním systému veřejné hromadné dopravy je navrhováno nové kolejové propojení mezi
žst. Krupka a žst. Proboštov s návazností na celostátní trať č.130, umožňující každodenní i
rekreační kolejovou obsluhu rozvíjejícího se urbanizovaného a rekreačního pásu Chlumec Krupka - Teplice s přímou návazností na nadřazené centrum vybavenosti Teplice.
Je tedy zřejmé, že v této nedávné době ještě Ústecký kraj nepovažoval tuto trať za natolik
ztrátovou jak nyní prezentuje, navíc zde dle našeho názoru min. od města Jílové nedochází
ani k souběhu veřejné dopravní obslužnosti. Proto se domníváme, že rušení této železniční
trati je účelové a je třeba znovu zvážit její možné zařazení do IDS .
V dokumentaci není zodpovězen dotaz paní Ludmily Leiterové ohledně posuzování jiných
zpracovaných variant. Připojujeme se tedy k jejímu dotazu a žádáme, aby zejména varianta,
kterou ve svém dopise OS SHO doporučuje i ing.arch.Martin Říha tj. přes Rozbělesy a kolem
Malšovic, byla v rámci procesu EIA posouzena.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 1, 2.
Uvedené požadavky na zpřesnění dopravních ukazatelů včetně zpřesnění a opravy
uváděných překlepů jsou řešeny následující podmínkou návrhu stanoviska příslušného
úřadu:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
K bodu 3.
Hluková studie zohledňuje ve výpočtu závaznou metodikou Symos výskyt inverzních situací
v podrobné stabilitní větrné růžici (I. a II. stabilitní třída), ze které výpočet vychází.
Pevné částice PM2,5 nebyly dosud implementovány do české legislativy a do závazných
metodik, není známo zatížení území ČR touto škodlivinou. Dosud nemají závazný emisní
faktor z dopravy, nemají imisní limit. Z tohoto hlediska by výpočet a posouzení očekávaných
koncentrací byly vždy určitou spekulací.
Na druhé straně jsou částice PM2,5 obsaženy ve škodlivině PM10 a vzhledem k tomu, že u
škodliviny PM10 se dle rozptylové studie počítá se splněním imisních limitů pro PM10 (50
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µg/m3-24h, 40 µg/m3-rok) s velkou rezervou, lze očekávat i plnění budoucího imisního limitu
PM2,5.
Průměrné stáří vozidel vychází z registru vozidel. Ovšem starší vozidla najedou za rok
mnohem méně km než vozidla nová, jak vyplývá z dopravních studií, takže reálné stáří
vozidel v dopravním proudu je mnohem příznivější.
Pro rozptylové studie musí být dle závazné metodiky použita jedině stabilitní větrná růžice,
zpracovaná ČHMÚ. Tato větrná růžice již zahrnuje četnost inverzí na daném místě
především v rámci I. a II. třídy stability. K jejímu zpracování je oprávněn pouze ČHMÚ a dle
jeho informací se většinou jedná o syntézu údajů o četnosti směrů a rychlosti větru a
teplotního zvrstvení atmosféry z více stanic v průměru za delší časové období (50 let).
Pro upřesnění údajů o vlivech na ovzduší je v návrhu stanoviska příslušného úřadu doplněna
následující podmínka:
K upřesnění opatření pro snížení imisí pro vybranou variantu je navržena následující
podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
rozptylová studie pro sledované ukazatele, která se zaměří i na fázi výstavby a
navrhne konkrétní minimalizační opatření. Tato rozptylová studie bude vycházet
z aktuální dopravní studie území.
K bodu 4.
Během projektové přípravy stavby bude provedeno zabezpečení průchodnosti územím a
přístupnosti okolních pozemků.
Přímé vlivy na hmotný majetek budou detailně vyhodnoceny v projektu pro územní řízení a
dle platné legislativy budou dále řešeny.
Ochrana obyvatel před hlukem a imisemi při výstavbě budetailně řešena na základě
následujících podmínek:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
rozptylová studie pro sledované ukazatele, která se zaměří i na fázi výstavby a
navrhne konkrétní minimalizační opatření. Tato rozptylová studie bude vycházet
z aktuální dopravní studie území.
Co se týče štěrku ze železničního svršku, pak v rámci dokumentace pro územní řízení budou
provedeny příslušné fyzikální a chemické rozbory a na jejich základě bude rozhodnuto o jeho
využití, resp. sanaci nebo likvidaci v případě, že využití nebude možné.
K bodu 5.
Všechna dosud provedená hodnocení vedou k závěru, že v případě realizace uvažovaného
záměru v libovolné variantě dojde k významnému snížení vlivů na obyvatele např. díky
výstavbě protihlukových opatření a zvýšení plynulosti dopravy oproti pokračování stávajícího
stavu.
Uvažovaný záměr je navržen a hodnocen ve všech aktivních variantách jako dvoupruh.
Čtyřpruh by musel být podroben novému procesu EIA.
Jiné varianty záměru nebyly oznamovatelem předloženy, a proto nemohly být v procesu EIA
ani posouzeny.
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vyjádření veřejnosti č. 25 – 1 občan města Děčína
V Děčíně dne 11.10.2007
Věc: Přeložka komunikace I/13 Děčín – d8 – silnice I/13 Děčín Knínice.
Vyjádření k dokumentaci EIA v rámci posuzování vlivů na životní prostředí.
Dovoluji si vám zaslat vyjádření ke zveřejněné dokumentaci v rámci zákona č.100/2001 Sb.,
ve znění zákona č.163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Po podrobném prostudování dokumentace mám jako majitel přímo dotčené nemovitosti ke
zveřejněnému záměru následující připomínky:
Varianta B je pro mě, jakožto pro celou řadu majitelů okolním nemovitostí zcela nepřijatelná.
Jedná se o variantu, která i podle zveřejněné hlukové a rozptylové studie zcela nepochybně
území enormně zatíží a sníží tak kvalitu našeho bydlení a hodnotu nemovitostí.
Při realizaci této varianty dochází k překročení emisních limitů a dále k překračování limitu v
oblasti hluku a to v denní i v noční době, jak je i patrné ze zveřejněné hlukové studie. Jedná
se o variantu, která je vedena intravilánem města a jednoznačně obytnou zástavbou, což je v
případě dálničního přivaděče nelogické. Rovněž tato varianta zcela ovlivní krajinný ráz a
architektonický styl města.
Domnívám se, že při stavbě komunikací charakteru dálničního přivaděče by se měl investor
zaměřit především na ochranu lidského zdraví, tzn. ochranu před hlukem, emisemi a
estetickým vnímáním rušivého prvku v krajině. Rovněž při realizaci této varianty dochází k
narušení okolní krajiny a krajinného rázu Přírodního parku Východní Krušného hory a celé
okolní ekologicky stabilní oblasti, z čehož jednoznačně plyne i vyšší ovlivnění flóry a fauny v
území. Varianta prochází přírodní oblastí, kterou nelze charakterizovat jako urbanizovanou
krajinu, naopak tato varianta je kolizní s celou řadou prvků územní ekologické stability. Jedná
se o variantu z pohledu ochrany životního prostředí méně šetrnou a z tohoto i dalších výše
uvedených důvodů s ní kategoricky nesouhlasím.
Zároveň mám potřebu zdůraznit nesouhlas s variantou B s ohledem na zdraví svých dětí,
kteří jsou těžce zdravotně postižení, neboť jsou neslyšící a zvuky přijímají pouze pomocí
kochleárních implantátů. Toto zařízení je velice citlivé na okolní hluk. Hlučné prostředí
výrazně ovlivňuje kvalitu příjmu zvukových signálů do implantátu a může dojít k negativní
stimulaci sluchového nervu. Toto zařízení je velice nákladné a i následná péče je finančně i
časově náročná, ale hlavně je směřována k maximálnímu využití možností, které implantát
umožňuje.
Náš dům jsme zakoupili a kompletně zrekonstruovali právě s ohledem na vývoj a výchovu
dětí v této lokalitě, kde je dostupná speciální péče, kterou naše děti každodenně potřebují a
s ohledem na klidnější lokalitu poblíž centra města.
a) Tímto dopisem zásadně nesouhlasím s realizací Varianty B dálničního přivaděče v místě
stávající železniční trati.

Stanovisko zpracovatele posudku:
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vyjádření veřejnosti č. 26 – Občanské sdružení EKO Horní Oldřichov
Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8 na životní
prostředí.
V zákonné lhůtě podávám písemné vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8 na životní prostředí“
Připomínky
Přeložka I/13 neplní funkci dopravního řešení, stane se součástí mezinárodního tahu. Tuto
studii vypracoval zřejmě někdo, kdo v Děčíně/Podmoklech/ nikdy v životě nebyl. Podmokly
nejsou rovina. Je to kotlina. Po celé levé straně železnice centrem Podmokel se táhne skalní
masiv Pastýřská stěna, kde je zástavba rodinnými domy. Po levé straně je vilová čtvrt Letná
a sídliště. Je to kopec, který se svažuje k železniční trati. V hlukové studii se uvádí počet
domů, které jsou exponovány různými úrovněmi hluku. Souhrnné výsledky neodpovídají
skutečnosti, jsou hrubě zkreslené. Na levé straně stávající trati a zvažované přeložky je
Sofijská a Albánská ulice. Jenže ani tyto ulice nejsou v jedné rovině s železniční tratí a jsou
ve svahu.V Sofijské ulici bude hlukem zasažen každý dům po celé trase a nejenom tam.
Ulice Moskevská a Poděbradská je několik metrů nad ulicí Sofijskou, Varšavská několik
metrů nad Moskevskou a Polská je nad ulicí Albánskou. Nad Albánskou je i sídliště. V této
kotlině jsou protihlukové stěny k ničemu. Domy jsou tak vysoko, že je žádné polotunely
nezachrání. Skalní masiv Pastýřská stěna je jako ozvěna. Rovněž tak Letná je kopec a ten
kdo žije na Pastýřské stěně nad tratí by byl enormním hlukem zasažen. Dálniční přivaděč by
vedl asi 200 m pod ZŠ Na stráni, pod MŠ Moskevská (asi 150 m), vedle ZŠ a MŠ Máchovo
náměstí (asi 200 m), ZŠ Vojanova (asi 150m), a pod ZŠ a MŠ v panelovém sídlišti Bynov.
Vedl by i kolem sportovních hřišť.
Zasaženy hlukem budou i rodinné domy nad silnicí ve čtvrti Škrabky.
Tady už se nejedná o několik stovek lidí, kteří bydlí pár metrů od stávající železnice a kteří
budou mít protihlukové stěny těsně před okny, ale jedná se o několik tisíc lidí ve středu
města.
PODMOKLY jsou kotlina a tato komunikace by vedla středem této kotliny a středem města.
Kde budou umístěny měřící přístroje, které by měřily úroveň hluku a kdo se bude zodpovídat
z toho, že za pár let nebudou limity dodrženy.
TABULKY (specifikace protihlukových stěn varianta B s podvariantou B1) neodpovídají
skutečnosti.
Tato studie vůbec neřeší zklidnění stávajícího stavu dopravy
Lodní doprava již pomalu neexistuje, jediném spojením Evropy a ČR je mimo automobilovou
dopravu jen doprava železniční a ta je co nejvíc omezována ve všech směrech.
Zůstává pouze doprava kamionová. Její nárůst je a bude tak obrovský, že studie předložená
veřejnosti je výsměch. K dnešnímu stavu by naopak přibyla další a daleko hustší doprava
centrem města.
Legální cestou by byla svedena do středu města veškerá kamionová doprava nejen z naší
republiky, ale po dobudování průmyslových center v Krupce a Žďárku z celé Evropské unie.
Nikdo a nikdy by dopady na lidi v tomto městě už neřešil.
V této studii je dopad na život lidí podhodnocen.
Děčín je zařazen mezi města se zhoršenou kvalitou ovzduší.
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Lidi zde za komunistů pobírali pohřebné. Děti necvičily, nechodily ven na podzim, na jaře a
často ani v letních a zimní měsících. A to byly v celém Děčíně umístěny přístroje na měření
škodlivých emisí. Dnes žádné měřící přístroje nikde nejsou a asi ani nebudou.
Zplodiny z kamionů budou pro Podmokelskou kotlinu devastující. Mlhy jsou zde až do
dopoledních hodin a v této kotlině žádné stěny smog a škodlivé látky na organizmus lidí
nezarazí. Tyto látky jsou vysoce karcinogenní a toxické.V jarních a podzimních měsících
jsou zde inverze. Kam se zplodiny v této kotlině odvětrají.
EU stupňuje požadavky na snížení zplodin při výrobě nových automobilů. Zatím se ani toto
nedaří. Hlavní hygienik ČR vystoupil v televizním pořadu a hovořil o negativním vlivu hluku
na lidský organizmus. Poukazoval na průjezd Prahou a poškozování zdraví obyvatel žijících
v lokalitách, kde je svedena kamionová doprava. Ministr Martin Bursík vypracoval seznam
měst zatížených dopravou a trvá na vybudování obchvatů. Je zarážející, že v době kdy jsou
známy poznatky o škodlivosti emisí na lidské zdraví, má vůbec ještě někdo odvahu
navrhovat takovou zrůdnost, jako je přivedení kamionové dopravy z poloviny Evropy do
centra města. Od počátku 90. let je dost odborné literatury, kde jsou studie o ohrožení zdraví
jemným, plícemi procházejícím prachem.
Není pravda, že plánovaná přeložka přesune dopravu do území s minimální obytnou
zástavbou. Naopak. Přeložka silnice I/13 bude jen o několik metrů od silnic stávajících a
doprava zde bude narůstat.
Tabulky (Rozptylová studie) jsou podhodnocené a neobjektivní.
Požadujeme, aby byla vypracována nová rozptylová studie, kde budou rozpracována
jednotlivá roční období, kde bude zohledněno, že jsou Podmokly kotlina, kde bude brán
zřetel na pravdivá čísla nárůstů kamionové dopravy.
Ing.Jiří Aster píše v týdeníku Princip č. 32 „...na dopravní konferenci vedoucí oddělení
dopravy v saském ministerstvu hospodářství, dr. Bernt Rohde uvedl, že počet přejezdů
(kamionové dopravy) na česko-německé hranici se z dnešních 7 800 denně zvýší v roce
2015 na 21000, tj. na trojnásobek.!!!!
V dokumentaci jsou závažné nedostatky v souvislosti s výstavbou přeložky.
V padesátých letech byly zastaveny těžební práce v pískovcovém lomu, který je těsně pod
ulici Sofijskou, Poděbradskou a domy v ulici Albánské stojí přímo na skále uvedeného lomu.
Při odstřelech měli lidi kameny až v zahradách, domy se třásly v základech.
Domy v těchto ulicích jsou popraskané, ulice jsou ve svahu a ujíždí už dnes.
Dokonce se uvažovalo, že v Albánské ulici bude mít ČSAD stanoviště autobusů a veškeré
zázemí. Nakonec se od tohoto záměru upustilo, ČSAD vybudovalo své sídlo a stanoviště
autobusů v Malšovicích. Zdůvodnění pro obyvatele Podmokel a celého Děčína bylo
jednoduché. Ulice Sofijská a Albánská by toto zatížení neunesla.
Sofijská ulice se pravidelně každý rok propadá a opravuje. Popraskané domy jsou i v ulici
Moskevská, Varšavská a Slovanská.
U některých domů už statik doporučil stažení domů a zpevnění základů.
Jak je možné, že není vypracována podrobná geologická studie, není vyřešen dopad na
život lidí, na jejich majetek. Kdo odškodní majitele domů při sesuvech půdy, kdo jim proplatí
tržní ceny za jejich znehodnocené nemovitosti.
Není vypracována hluková studie v průběhu výstavby přeložky. Hluk stavebních strojů a
vozidel obsluhujících stavbu by byl zátěží pro celé Podmokly. Hluk odrážející se od skalního
masivu Pastýřská stěna by byl nepředstavitelný.
Kdo proplatí tržní cenu za znehodnocené nemovitosti v případě že přeložka I/13 bude přes
odpor lidí prosazena.
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V dokumentu Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013, který byl schválen
usnesením vlády České republiky ze dne 13.7.2005, č.882 stejně jako např. v programovém
prohlášeni nynější vlády České republiky, jakož i v řadě dalších dokumentů se opakovaně
zdůrazňuje budování silničních obchvatů měst a zklidňování center měst.
Dálnice se staví již několik desítek let. Kdo je zodpovědný za to, že za celá ta léta nebyla
zpracovávána studie k dálničnímu přivaděči. Za tuto dobu mohla být vypracována schůdná
cesta obchvatu, aby kamiony jezdily mimo Děčín. Je 21. století a když obchvaty buduje celá
vyspělá Evropa , musí to jít i kolem Děčína.
Přivaděč v Děčíně-Podmoklech by nenávratně ovlivnil život tisíce lidí .Není proto možné
ohánět se ekonomickým hlediskem. Není možné obětovat zdraví a život obyvatel jednoho
města. Lidské životy mají větší cenu.
Navrhujeme,aby Přeložka silnice I/13 byla odpovědně a objektivně prověřena ve variantě
kolem Malšovic podle původního projektu, který zpracoval už Ing.arch. Čermák. Navrhujeme
aby bylo upuštěno od varianty, která je proti usnesení vlády ČR a která by svedla
kamionovou dopravu do centra města Děčína - Podmokel. Navrhujeme, aby bylo nové
zpracování zadáno jinému zpracovateli vzhledem k tomu, že se dr.AnděI podílel již v roce
2006 na zpracováni práce: „Silnice I/I3 Děčín - Knínice, varianty trasy vedené po trati ČD
Děčín – Novousedlice“ a spolupracoval s fy Valbek. Navrhujeme obchvat Děčína.
V Děčíně dne 10.10. 2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
Viz vypořádání k vyjádření č. veřejnosti č. 23
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vyjádření veřejnosti č. 27 – Hospodářská a sociální rada okresu Děčín
Věc: Stanovisko HSR okresu Děčín k studii EIA „Přeložka silnice I/13 - dálniční přivaděč k
dálnici D8 v úseku Děčín - Knínice: Dokumentace o posuzováni vlivů na životní prostředí
podle přílohy č. 4 Zákona č.100/2001 Sb.
Vážená paní ředitelko,
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín prosazuje další rozvoj dopravní infrastruktury jako
zásadní pro zajištění vyváženého hospodářského a sociálního rozvoje regionu okresu Děčín.
Realizace stavby „Přeložka silnice I/13 - dálniční přivaděč k dálnici D8 v úseku Děčín –
Knínice“ patří mezi naše základní priority.
Předsednictvo HSR okresu Děčín projednalo na svých zasedáních zprávy investora ŘSDstavební správa Chomutov o stavu příprav stavby a „Studii EIA - dokumentace a posuzování
vlivů stavby na životní prostředí“. Přijalo usnesení, na základě kterého považuje vybudování
dálničního přivaděče k dálnici D8 jako stavbu, která řeší požadavky dalšího rozvoje města
Děčín a dalších měst a obcí v tomto regionu a která má strategický význam pro hospodářský
a sociální rozvoj celého okresu Děčín a po propojení s Libereckým krajem i celých
Severozápadních Čech. Důrazně odmítlo mediální kampaň proti této stavbě, kterou považuje
za cílenou, vedenou s jediným cílem prosadit lokální zájmy skupiny obyvatel, kterých se
vybudování této silniční komunikace dotkne.
Je nezpochybnitelné, že stavba dálničního přivaděče z Děčína k dálnici D8, výrazným
způsobem zvýší úroveň a bezpečnost silničního provozu, odstraní stávající kapacitní
přetížení silnice I/13 a významným způsobem zlepší životní podmínky obyvatel žijících a
majících své nemovitosti podél stávající Teplické ulice v katastrech obcí Libouchec,
Kamenec, Modrá, Jílové, Martiněves, Bynov, Dolní Oldřichov a v přilehlé části města Děčín.
Předsednictvo HSR okresu Děčín konstatuje, že občanům jsou ze strany odpůrců stavby
dálničního přivaděče podsouvány mnohdy nepravdivé a zavádějící argumenty, na základě
kterých údajně dojde k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel vysokými emisemi
škodlivých látek do ovzduší, vysokým hlukovým efektem, či - poškozování a znehodnocování
nemovitostí obyvatel žijících v děčínské čtvrti Letná a další negativní jevy. Tito aktivisté již
ale neříkají, že pokud by plánovaná stavba nebyla realizována vůbec, bude vliv narůstající
silniční a kamionové dopravy ohrožovat obyvatele daleko více a ve větší míře než dosud.
Veškeré intenzity by vždy vyústily v hrdle Teplické, Pivovarské ulice, Revolučním náměstí,
části Podmokelské ulice a u hypermarketu Hypernova.
Dle studie vlády Spolkové země Sasko dojde k nárůstu intenzit silniční dopravy z dnešních
7800 kamionů denně na 21000 kamionů denně v roce 2015, t.j. trojnásobné zvýšení. Počet
přejezdů osobních automobilů se má v tomto období zvýšit o 20 000 automobilů/den. Část
této zátěže bude realizována i na směru komunikace I/13 a dále na Liberec.
Důvodem tohoto stavu je vyčerpání kapacity železniční tratě podél Labe z Děčína do
Drážďan, která je v současné době jediným kapacitním spojením s zeměmi západní Evropy
bez možnosti náhrady v dohledné době. Navíc bude do r. 2013 tato koridorová trať
opravována a výluky na ní sníží její propustnost. Tradiční lodní doprava po řece Labi již díky
demagogické kampani téměř neexistuje a tak veškerý nárůst dopravy přejde na silniční
komunikace.
Za této situace nelze tudíž akceptovat tzv. dvoupruh a též argumentovat zvýšenými náklady.
Lze předpokládat, že řidiči budou hledat únikové cesty i při tranzitu vzhledem k zhroucení a
kolapsu na komunikacích D1 a také D8.
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Ti, kteří protestují proti stavbě, jsou v některých případech titíž, kteří mohou za zpoždění
výstavby komunikací, vysoký stupeň vážných dopravních nehod a stávající katastrofický stav
dopravní infrastruktury a kteří cíleně zneužívají ušlechtilé myšlenky ochrany přírody.
Zpracovaná „Studie EIA -`Dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí“ posuzuje
tyto varianty:
1. Nulová varianta, která nesouhlasí se stavbou dálničního přivaděče.
Iniciátory jsou zejména aktivisté ekologického hnutí „Děti země“, které reprezentuje Dr.
Patrik, kteří prezentovali studii „zelené řešení“. Názory, aby veškerá tranzitní kamionová
doprava ve směru z a na dálnici D8 byla vedena přes město Ústí n. L. a dále do Děčína po
levobřežní komunikaci s řekou Labe I/62 jsou naprosto nereálné, vytvořily by značné
dopravní komplikace v Ústí n.L. (Žižkova ulice, kruhový objezd u železniční trati a křižovatka
se silnicí I/62 u železničního mostu) a následné bezpečnostní rizika v úseku Ústí n.L.-Děčín.
Zde by nastala obdobná situace jako je v současné době v levobřežním úseku silničního
tahu Ústi n.L. - Lovosice.
Je zcela pochopitelné, že tato varianta je i zpracovanou studií EIA jednoznačně odmítnuta.
2. Varianta vedoucí údolím Chrochvického potoka, územím Krásného Studente á dále mezi
Popovickým vrchem a Kloboukem dále ve směru na Jílové:
Tato varianta je studií EIA hodnocena jako „realizovatelná“ za předpokladu vyřešení
následných problémů z pohledu geologie, hydrologie, ekosystému, ovlivnění krajinného rázu
a částečného vlivu na obyvatelstvo v zapojovacím úseku v Děčíně - Chrochvicích. Stavba je
však na hranici únosnosti zejména z důvodu vysokých objemů zemních prací. Výhodou této
varianty je pouze možnost vícepruhového vedení trasy a napojení v Děčíně na silnici I/62
s využitím plánované budoucí trasy obchvatu Ústecké ulice tzv. „Vilsnické spojky“ a napojení
na most Budovatelů přes řeku Labe.
Nevýhodou jsou však značné investiční náklady, jejichž zajištění by mohlo realizaci stavby
opozdit. Tím by došlo k výrazným dopravním kolapsům a následným problémům
souvisejícími s realizací rozvojových projektů na úseku dopravní infrastruktury. Lze též
předpokládat, že bude, v případě doporučení realizace této varianty, založeno další
občanské sdružení občanů bydlících v bezprostřední blízkostí navrhované trasy, které
nebude se stavbou souhlasit. P-HSR okresu Děčín považuje z tohoto důvodu, aby termín
realizace stavby v letech 2010 až 2012 byl s ohledem na rozvoj zejména tranzitní kamionové
dopravy a s tím spojených dopadů na lokality dotčených měst a obcí dodržen.
3. Varianta vedená v ose železniční trati č.132 Děčín - Oldřichov u Duchova, s využitím
drážního tělesa této trati v úseku Děčín - Malé Chvojno:
Studie EIA hodnotí tuto variantu jako „přijatelnou“ s ohledem na ekologickou zátěž.
Podmínkou je realizace technických opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní
prostředí s vyloučením dopadů na zdraví obyvatel zejména na úseku hlukových aspektů
provozu na této silniční komunikaci. Trasa silnice je z tohoto důvodu v úseku města Děčín za
Hypermarketem Hypernova vedena pod povrchem a zakrytá, čímž by negativní vlivy na
okolní zástavbu byly odstraněny. Je nutné podpovrchovým způsobem trasu vést až za
křižovatku Pivovarské a Teplické ulice do úrovně stávajícího areálu sběrného dvora
Technických služeb v prostoru bývalé pískovny.
Nespornou výhodou této varianty je zejména realizace stavby v plánovaném termínu.
Důležitým kritériem, které s dodržením termínu realizace bezprostředně souvisí, jsou i
podstatně nižší finanční náklady. Vliv provozu na životní prostředí a zdraví obyvatel zejména
ve spádových oblastech směrem k městu Děčín a bezprostředně v centru města se na
základě skutečnosti, že silnice bude vedena pod povrchem prokazatelně v porovnání se
současným stavem zlepší. Tato skutečnost však je aktivisty, kteří nesouhlasí s touto
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variantou a kteří organizují různé petiční akce, obyvatelům prokazatelně zamlčována.
Nevýhodou této varianty je velmi obtížná realizace dalších jízdních pruhů, zejména v úseku z
Děčína do Martiněvse.V dalším úseku trasy z Martiněvse do Knínic k dálnici D 8 je
vícepruhové vedení silnice možné.
Realizace stavby bude možná až po definitivním rozhodnutí Drážního úřadu, kterým bude
tato železniční trať zrušena. Jelikož Ústecký kraj od roku 2008 s objednáním drážní dopravy
na trati č.132 nepočítá, směrnice EU nedovolují dotovat souběžně kolejovou a autobusovou
dopravu a provozovatel ČD a.s. odmítá vlakovou dopravu zajišťovat na své podnikatelské
riziko, lze předpokládat, že ke zrušení trati by mohlo dojít nejdříve do konce roku 2009.
Předsednictvo HSR okresu Děčín po projednání předmětné studie EIA na stavbu „Přeložka
silnice I/13, dálniční přivaděč k dálnici D8 - Dokumentace o posuzování vlivů na životní
prostředí“ a po připomínkách členů požaduje aby MŽP ČR v souladu se zákonem
stanovenými opatřeními vydalo rozhodnutí:
A. Doporučit investoru dopracovat studii EIA v části D.I.3 „Vlivy na hlukovou situaci“ o
aktualizaci podkladů rozhodných pro stanovení hodnocení intenzity dopravy za rok 2007 a to
z toho důvodu, že údaje za r. 2005 nezohledňují nárůsty frekvence a jsou tudíž i s ohledem
na budoucí navýšení ne zcela legitimní.
B. Nepřipustit ze strany státních orgánů a dalších institucí jakékoliv průtahy mající za
následek odsunutí termínu realizace a zajistit vypořádání všech eventuelních žalob
podaných v této věci soudní cestou.
S pozdravem
Josef ZOSER
Předseda HSR okresu Děčín
Senátor P ČR

Stanovisko zpracovatele posudku:
K vypořádání z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí je zde pouze bod A, ke
kterému byla stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
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vyjádření veřejnosti č. 28 – Děti Země
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
12.10.2007
Věc: Vyjádření k dokumentaci podle § 8 odst. 3 zákona č.100/2001 Sb. k záměru „Přeložka
silnice I/13 Děčín - D8“ v rámci posuzování vlivů na životní prostředí
MŽP dne 5. 9. 2007 na příslušné internetové stránce zveřejnilo oznámení o vypracování
dokumentace EIA. Nicméně samotná dokumentace (92 GB) byla na tuto stránku umístěna
až 1.10.2007. Oznámení o zveřejnění dokumentace EIA pro předmětnou stavbu bylo na
úřední desce KÚ Ústeckého kraje zveřejněno 12.9.2007, dnes 12.10.2007 tedy končí lhůta
pro podávání vyjádření k dokumentaci EIA, která je z příslušné stránky známá 11 dní místo
30 - od MŽP dobrý tah, zřejmě v rozporu se smyslem § 8 odst. 3 zákona č.100/2001 Sb.
Jedná se o výstavbu silnice v parametrech S11,5/70.
Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) posílá
tímto MŽP prostřednictvím e-mailu s úředně ověřeným ele-podpisem níže své vyjádření k
dokumentaci EIA, kterou v dubnu 2007 zpracoval RNDr. Petr Anděl, CSc. se svým týmem
placeným ŘSD ČR.
Navrhovaný záměr má dle investora plnit funkci přeložky silnice I/13 od Děčína, České Lípy
a Benešova nad Ploučnicí na dálnici D8 a ve směru do SRN a opačně. Silnice napojí oblast
Děčína a České Lípy na D8 a má proto význam jak v místních vztazích, tak i pro zajištění
regionálních a nadregionálních vztahů. Důvodem realizace záměru má být vyvedení dopravy
mimo zástavbu katastrálních území Jílového u Děčína, Libouchce a městských částí Děčína.
Stávající silnice vede oboustrannou zástavbou těchto katastrálních území.
Vyjádření Dětí Země k dokumentaci EIA
Na základě níže uvedených skutečností, Děti Země požadují, aby MŽP jako orgán ochrany
přírody s vážnou zodpovědností již v této ranné fázi přípravy záměru řešit dopravu v Děčíně
a v okolních obcích a dopravní spojení s dálnicí D8 využil svého zákonného práva (i s
odkazem na Aarhuskou úmluvu a příslušné evropské směrnice o účasti veřejnosti EIA, která
by měla v počátečních fázích záměru mít významný vliv na schválení uvažovaného záměru)
a dle § 8 odst.4 zákona č.100/2001 Sb. s využitím § 2 odst. 4 zákona č.500/2004 Sb.
(správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem) a § 3 správního
řádu (správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti) vrátil předloženou dokumentaci EIA k přepracování, která bude muset
obsahovat (více viz text níže tohoto vyjádření):
a) vypracování trasy skutečné tunelové varianty dle námitek Správy CHKO České
středohoří, tzn. technický výkres s podélným profilem a popisem, a její porovnání s ostatními
variantami, tj. přinejmenším s var. V1-V4, s variantou autorů Ing. arch Čermáka, Ing. arch.
Herouta a Ing. arch.Šantrůčka a varianty „nula plus (zelené)“, tzn. bez výstavby silnice
S11,5/70 v nové stopě namísto modernizace silnice I/62 Ústi nad Labem - Děčín (zejm. její
rozšíření) a silnice I/13 Děčín - D8 (hlavně její rozšíření, včetně výstavby možných obchvatů
jako např. kolem Jílového a Libouchce),
b) chybějící vypořádání námitek některých účastníků zjišťovacího řízení (výběr viz níže),
c) opravy u zavádějících údajů, jak je uvedeno níže, nebo odůvodnění, jak se k těmto
údajům došlo,
d) vypracování nové studie o vývoji intenzit dopravy - určitě pro variantu „nula“, „nula plus",
tunelovou dle SHCKO a pro připomínanou variantu Ing. arch. M. Říhy v roce 2025 vůči roku
2005
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1) Úvod
Je nutné připomenout, že § 7 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. uvádí (cit.): „Cílem zjišťovacího
řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí (dále jen „ dokumentace“), a to se zřetelem na a) povahu konkrétního záměru nebo
druhu záměru, b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být provedením
záměru ovlivněny, c) současný stav poznatků a metody posuzování.“
Kromě toho § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. s účinností do 31.12. 2006 uvádí (cit.): „V
závěru podle odstavce 2 může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení záměru,
které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení,
jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné. Navrhovat
zpracování variant řešení záměru odlišně od schválené územně plánovací dokumentace lze
jen výjimečně a na základě zdůvodnění.
Dle § 1 odst. 3 cit. zákona je účelem posuzování vlivů na životní prostředí „získat objektivní
odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních
předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Tento podklad je jedním z podkladů
v řízeních podle zvláštních právních předpisů“.
V § 2 cit. zákona se uvádí (cit.): „Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní
prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí,
vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky,
vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti.“
V § 5 odst. 2 cit. zákona se uvádí (cit.): „Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí se
vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru...“
V § 8 odst. 3 cit zákona se uvádí (cit.): „Každý se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného
úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením
zadaným po lhůtě nemusí úřad přihlížet.“
V § 8 odst. 4 cit zákona se uvádí (cit.): „Pokud příslušný úřad dojde závěru, že dokumentace
neobsahuje náležitosti na základě tohoto zákona, vrátí ji do 40 dnů ode dne zveřejnění
informace o podle odstavce 2 oznamovateli k doplnění nebo přepracování spolu s
upřesněním požadovaných náležitostí nebo si od něj vyžádá doplňující údaje; jinak ji v téže
lhůtě spolu s vyjádřeními doručí zpracovateli posudku o vlivech záměru na životní prostředí
(dále jen „posudek“).“
Je tedy mj. zřejmé, že ke zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí je jednak nutné zjistit
výchozí stav a jednak posoudit různé vlivy na přírodu, krajinu a složky životního prostředí a
zdraví obyvatel, aby bylo dosaženo účelu zákona, tj. získat objektivní odborný podklad pro
další navazující proces rozhodování, resp. (správní) řízení.
V § 23 odst. 12 zákona č. 100/2001 Sb. se uvádí (cit.): „Na řízení podle tohoto zákona se
nevztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak“
V § 177 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) se uvádí (cit.): „Základní zásady
činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v
případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu
odpovídající těmto zásadám neobsahuje.“ Citovaná ustanovení se mj. tykají těchto činností
správních orgánů, které lze samozřejmě vztáhnout i na proces posuzování vlivů záměrů na
životní prostředí:
- § 2 odst.1 správního řádu = správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními
právními předpisy
- § 2 odst. 4 správního řádu = správní orgán dbá,aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným
zájmem
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- § 3 správního řádu = správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti
Z výše uvedeného je mj. zřejmé, že MŽP jako správní orgán by mělo v každém kroku
procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (dále také jen proces EIA) postupovat
v souladu se zákony, mělo by chránit veřejné zájmy (ochrana životního prostředí, přírody a
krajiny a zdraví občanů je jistě veřejným zájmem) a mělo by zjišťovat skutečný stav věci (jak
také předpokládá § 5 odst. 3 zákona č.100/2001 Sb.).
2) Základní připomínky
Předložená dokumentace EIA posuzuje JEN dvě varianty (VA a VB) se dvěma dílčími
podvariantami (VA1, VA2, resp. VB1 a VB2). Varianta VA má překvapivě představovat
optimalizovanou trasu odvozenou z variant V1 - V4 posuzovaných v oznámení EIA.
Takto vzniklá varianta VA ale ve své podstatě odpovídá původní variantě V4. Poněkud
podivně ale působí to, že varianta V4 byla v oznámení EIA hodnocena jednoznačně nejhůře
ze všech oznámených (str. 91 oznámení, cit:): „Z výše uvedeného orientačního srovnání
variant vyplývá, že varianty V1, V2 a V3 jsou srovnatelné. Varianta V4 je nejméně příznivá
především z hlediska vlivu na obyvatelstvo, vlivu na povrchové vody (Jílovský potok), vlivu
na přírodní zdroje.“
Je tedy poněkud zvláštní, že dokumentace EIA zjistí opak toho, co oznámení EIA, i když se
to někdy může stát. Ovšem zrovna v tomto případě by se dalo logicky čekat, že právě
varianta s nejhoršími očekávanými negativními vlivy by se neměla stát variantou pro další
optimalizaci v dokumentaci EIA, a to na úkor dalších tří, vhodnějších. Chybí tedy uvedení
skutečných důvodů a motivace investora se zpracovatelem dokumentace EIA, proč se
optimalizuje nejméně vhodná trasa. Dokumentaci EIA je tak proto nutné brát se značnou
rezervou (doufejme, že její obsah i výsledek všichni členové týmu!), neboť je nutné si
neustále uvědomovat úlohu investorem najatého zpracovatele dokumentace EIA, který
nemusí mít vždy objektivní snahu hledat optimální řešení problému, neboť musí především
obhájit záměry investora, v tomto případě ŘSD ČR (pozn.: RNDr. Petr Anděl,CSc. je mj. také
autorem dokumentace EIA proslulé dálnice D8 přes CHKO České středohoří, jejíž výstavba
ani po 10 letech od vydání stanoviska EIA 15.11.1996 nebyla v podstatě zahájena, mj. i
proto, že proces EIA nezohlednil skutečné posouzení variant, včetně dlouhých tunelů, jak o
tom ve svém vyjádření píše veřejný ochránce práv). Druhá zkoumaná varianta (VB) dle
dokumentace EIA údajně vzešla z nutnosti hledat nové řešení vhodnější z ekonomických a
ekologických důvodů (str. 5; cit.): „Varianta VA i ostatní navržené a prověřované varianty
jsou po zjištění všech skutečností z ekonomického a ekologického hlediska velmi těžko
průchodné.“
Tím je už v úvodu pronášeno stanovisko, které mělo přinést až vlastní posouzení vlivů, ale
pro autora dokumentace EIA to není zřejmě nic nestandardního. Navíc se „nová“ varianta VB
porovnává pouze k variantě V4 oznámení EIA, která byla označena jako nejméně příznivá.
Nijak se už ale neporovnává s var. V1 až V3, které byly označeny jako jednoznačně
výhodnější než V4 (asi RNDr. Petr Anděl, CSc. ví proč).
Porovnávat nějaké řešení s nejméně vhodným a tím prokázat, že toto navržené řešení je tak
nejlepší je samozřejmě možné, ale odborně pochybné, protože výsledek je bezcenný, neboť
není zřejmé, jaké vlastnosti toto řešení má k jiným, u nichž se očekávaly nižší negativní
dopady na životní prostředí, přírodu a zdraví obyvatel. Varianta VB byla tedy předložena k
posouzení jen na základě subjektivního názoru (není zřejmé koho, ale asi toho, kdo platí, což
není nijak pohoršující) a nijak neodráží Závěry zjišťovacího řízení MŽP ze dne 25. 2. 2005.
Je-li varianta VB „lepší“ než varianta. VA (rozuměj původní varianta V4 s horšími vlastnostmi,
než varianty V1 - V3), pak se jen těžko odhaduje, zda var. VB je výhodnější než původní var.
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V1 - V3 či ne. A v tomto tak obsah i výsledky dokumentace EIA jednoznačně selhávají
(doufejme, že dokumentaci EIA znají i členové týmu).
Variantu VB z tohoto důvodu nelze v žádném případě považovat za variantu požadovanou
zmiňovaným Závěrem zjišťovacího řízení, kde se jasně hovoří o nutnosti zpracování
dokumentace EIA mj. s důrazem na „varianty zejména tunelového vedeni trasy“, čímž je pro
logicky uvažující čtenáře myšleno vedení silnice v koridoru variant V1 - V3 (a V4) dle
oznámení EIA (ale investor si to může samozřejmě vyložit i jinak).
Zrušení železniční trati, byt' lokálního významu je významným zásahem do
sociálněekonomických vztahů v oblasti. V dokumentaci EIA ale tato problematika není
adekvátně řešena a vztahují se k ní pouhé dvě věty (str. 106, cit.): „Při porovnání variant je
nutné také zmínit, že varianta VB ruší železniční trať Děčín – Novosedlice, což bude mít
určitý negativní dopad na dopravní infrastrukturu zejména z pohledu místních obyvatel.
Nicméně perspektiva této trati je obecně nejistá i bez realizace záměru.“
Úkolem zpracovatele dokumentace EIA by mělo být předkládání faktů a na jejich základě
provádět posuzování vlivů záměru a jeho variant na životní prostředí. Správný odborník by
se neměl uchylovat k jen domněnkám či spekulacím nebo dokonce k nemístnému podléhání
státnímu investorovi, i když má v ČR monopolní postavení na přípravu mnohých silnic a
dálnic a může si tak snadněji vybírat, kdo pro něj bude pracovat.
Přestože varianta VB s velkou pravděpodobností představuje významný zásah do
sociálněekonomických vztahů, je v souhrnné tabulce „Vlivů na obyvatelstvo, včetně sociálně
ekonomických vlivů“ na str. 106 dokumentace EIA právě z hlediska sociálněekonomických
dopadů hodnocena o bod lépe než varianta VA. Důvodem pro toto hodnocení je domnělý
delší tranzit přes město Děčín.
Tento výsledek lze jistě lidsky pochopit, každý se musí nějak živit, avšak nikoliv z odborného
hlediska, zvláště pokud se jedná o veřejnou stavbu za veřejné peníze, která má sloužit
veřejnosti a ne jiným zájmům.
Zatímco tedy „lepší“ varianta VB neodvádí dopravu z ulic Podmokelská a Pivovarská, na
kterých jsou umístěny obytné domy, rekreační a sportovní areály (a proč se má vlastně
stavět, když nesníží dopravu v obytných částech!), „horší“ varianta VA odvádí dopravu
průmyslovými areály bez větší akumulace obytných domů. Asi je tedy vhodnější odvádět
dopravu kolem lidí než fabrik, zvláště pro ty, co o tom rozhodují a nebydlí tam.
Argumentace použitá zpracovatelem tak jeví známky podjatosti, neboť nezohledňuje
skutečnou situaci v centru města. Pokud je však autor dokumentace finančně vázán na
investora, pak tato skutečnost není nijak překvapující a je nutné obsah i výsledky jeho
dokumentace EIA takto brát a asi se s tím smířit.
Varianta VB tak navíc částečně popírá jednu ze základních podmínek kladených na přeložku
I/13, což ale asi pro RNDr. Petra Anděla, CSc. nebo ŘSD ČR není nepřekonatelnou
překážkou pro její prosazování. Doufejme však, že pro dozorující orgán ochrany přírody MŽP
ano (str. 5, cit.): „Důvodem realizace záměru je dále vyvedení dopravy mimo zástavbu
katastrálních území Jílového u Děčína, Libouchce a městských částí Děčína. Stávající silnice
vede oboustrannou zástavbou těchto katastrálních území.“
Tabulku I na str. 6 dokumentace EIA pod názvem: „Předběžné odhady záboru půdy“ je nutné
považovat za zavádějící a jen jako celkem slušný grafický prvek v textu, neboť není jasné,
proč jsou celkové zábory půdy varianty VA téměř dvojnásobné oproti VB, když rozdíl délek
obou tras jsou minimální. Pravděpodobně chybí zábor pozemků železnice (ČD+SŽDC),
přitom tato informace u tabulky uvedena není (a proč by také měla, že?). Rovněž kalkulace
stavebních nákladů nemá pro proces EIA žádný zásadní význam a je zcela zbytečné ji
uvádět, neboť tyto náklady u velkých dopravních staveb jsou zpravidla silně podhodnocené
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(ať záměrně či ne), většinou odborníky placenými investory, např. v ČR u dálnic a
rychlostních silnic ŘSD ČR, zde rovněž.
Například v souhlasném stanovisku EIA ze dne 15.11.1996 u dálnice D8 přes CHKO České
středohoří (RNDr. Petr Anděl, CSc. je autorem dokumentace EIA) se uvádí, že její výstavba
proběhne v letech 1997-2002 (nejde o vtip!), přitom v říjnu 2007 zřejmě nebylo vydáno ještě
ani jedno pravomocné stavební povolení. Ale musela to být v té době krásná iluze, kterou
někdo kompetentní, asi jako u tohoto záměru, šířil všemi směry, že?
Usnesení vlády z podzimu 1996 uvádí náklady D8 na 4,622 mld. Kč. Souručenství
stavebních firem ze září 2007 ji ale slíbilo postavit za cca 10 mld. Kč, tj. za více než dvakrát
vyšší cenu než v době, kdy se za účasti RNDr.Petra Anděla, CSc. vybírala ta „,nejvhodnější“
trasa dálnice D8 (bez dlouhého tunelu, tedy rychle a bez rozmyslu). Údaje o cenách jsou
tedy jistě hrubě odhadnuté a pro proces EIA zcela irelevantní.
3) Prověření zohlednění a zapracování všech požadavků na doplnění, připomínek a
podmínek, které jsou obsaženy v došlých vyjádřeních k oznámení EIA
a) Ludmila Leiterová: Žádá řešit negativní vlivy obchvatu na obyvatele Želešic a Chrochvic,
požaduje vedení obchvatu mimo hustě obydlené části města - ve variantě Malšovice.
Námitka není v dokumentaci EIA vypořádána, optimalizovaná varianta VA neobsahuje žádná
technická opatření zásadně redukující negativní vlivy hluku a emisí na obyvatele Želešic a
Chrochvic. Varianta VB prochází hustě osídleným údolím Jílovského potoka a navíc
konzervuje zcela nevyhovující stav na ulicích Podmokelská a Pivovarská v centru DěčínaPodmokel.
b) Rudolf Štícha a obdobně vyjádření Jarmily Markové: Protestují proti trasování obchvatu
údolím Chrochvického potoka.
Vypořádáno je jen z části, var. VB pouze přesouvá problém jinam a konzervuje nepříznivý
stav v centru města.
c) Stavební úřad Děčín, Ing. arch. A.Höll: Považuje iniciativy a petice za předčasné, jelikož
bude teprve nutné vyčkat na kompromisní návrhy vzešlé z jednání projektantů a státních
orgánů ochrany přírody. Z těchto jednání by měl vzejít i způsob napojení obchvatu na
přeložku Ústecké ulice. Za tvorbu konceptu a návrhu ÚPN VÚC Ústeckého kraje a za
nalezení nejvhodnějšího řešení je odpovědný odbor rozvoje. Připomínka zjevně nebyla
zohledněna, jelikož varianty řešení nebyly dostatečně konzultovány se zástupci státních
orgánů ochrany přírody (např. se Správou CHKO České Středohoří); varianta VB totiž není
bez konfliktů s ochrannými podmínkami CHKO České středohoří (ale pro RNDr. Petra
Anděla, CSc. toto není zřejmě reálné riziko, ale jen formální, stejně tak nebylo při zpracování
dokumentace EIA velkým rizikem vedení dálnici D8 přes CHKO České středohoří, kde je to
zákonem č. 114/1992 Sb. zakázáno, ale jen v podstatě formálně administrativním; na str. 88
jeho dokumentace EIA pro D8-0805 uvádí: „Trasa dálnice prochází v téměř celém svém
průběhu Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří. Tato skutečnost je z čistě formálního
hlediska velmi závažná, neboť zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. v § 26
zakazuje výstavbu dálnic na území CHKO.“)
d) Správa CHKO České Středohoří a obdobně stanovisko odboru zvláště chráněných částí
přírody MŽP: Zastávají negativní stanovisko ke všem předloženým variantám, požadují
posouzení tunelové varianty. Hlavní požadavek na posouzení tunelové varianty nebyl vůbec
zohledněn, variantu VB v žádném případě nelze považovat za řešení bez významných vlivů
na CHKO České Středohoří. Přitom Správa CHKO požadovala prozkoumat variantu od
Libouchce po Chrochvice s možným přerušením v Horním Jílovém. Na místo toho byl vložen
do varianty VA tunel délky 400 m, čímž se tento požadavek splnil jen formálně, ale ne věcně.
podle Správy CHKO (ale takto porovnávat varianty ŘSD ČR umí, o to není strach, u Břeclavi
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to je jasně vidět s R55). Navíc bylo u ostatních variant konstatováno obecnou floskulí, že
jsou technicky, ekologicky nebo ekonomicky nerealizovatelné - chybí zdůvodnění, což je ve
zjevném rozporu s § 2 odst. 4 správního řádu (správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v
souladu s veřejným zájmem) a § 3 správního řádu (správní orgán postupuje tak, aby byl
zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné).
e) odbor ochrany vod MŽP: Záměr I/13 má mimořádný vliv na povrchové a podzemní vody,
proto se doporučuje provedení podrobného hydrogeologického průzkumu celého území.
V dokumentaci EIA se ale taková studie necituje, tedy nebyla asi provedena (nebo byla a je
utajena?).
f) odbor geologie MŽP: Konstatuje, že přeložka I/13 zasahuje do území se složitými
inženýrsko geologickými podmínkami, proto by se při výběru variant mělo přihlížet k
výsledkům inženýrsko geologického průzkumu sesuvných území.
Na str. 56 dokumentace EIA je citována studie firmy GeoTec GS (květen 2006) „Orientační
geotechnický průzkum“, která ale není přiložena k dokumentaci EIA a tedy není vůbec jasné,
co vlastně studie zkoumala a k jakým závěrům došla. Jde zjevně o porušení požadavku
Závěrů zjišťovacího řízení.
4) Vliv na krajinný ráz
Nedostatkem posouzení vlivu na krajinný ráz je nedostatečné definování negativních vlivů
varianty VB na prvky krajinného rázu, zejména VKP a složky ÚSES. Výstavba uvažované
silnice v parametrech S11,5/70 na drážním tělese si vyžádá významné zásahy do okolních
ploch, tyto vlivy nejsou vůbec zmíněny.
Je pravděpodobné, že ve svažitých úsecích se zvýšeným rizikem sesuvů bude nutné
budovat mohutné opěrné zdi, kotvící systémy svahů a skal a odvodňovací systémy.
Realizace těchto opatření bude jistě na lokální úrovni představovat významné zásahy do
sousedících VKP a složek ÚSES.
V závěru hodnocení je nesprávně uvedeno, že varianta VB „neotvírá nový koridor,
nezasahuje do přírodních hodnot, harmonického měřítka a harmonických vztahů“. Toto
tvrzení je (diplomaticky řečeno) zavádějící, neboť změna železniční trati s průměrnou
frekvencí osobní dopravy 1 vlaková souprava/hod na silnici první třídy s předpokládanými
intenzitami dopravy 8-10 tis. vozidel/hod bude jistě znamenat přinejmenším vznik hůře
propustné migrační bariéry a zcela jistě ovlivní blízké přírodní hodnoty. Bude se samozřejmě
ve skutečnosti jednat o vznik kvalitativně nového dopravního koridoru se všemi negativními
důsledky, ačkoliv se zpracovatel dokumentace EIA snaží tuto věc poněkud zlehčovat.
V obecném popisu se neopodstatněně zveličují negativní vlivy varianty VA na severních
svazích vrchu Výrovny (str. 24, cit.): „Od křižovatky Jílové cca do km 10,30 jsou trasa a
niveleta vedeny ekologicky a geologicky nejnáročnějším územím.“ Dokonce se předpokládá
přímý zásah do PP Jílovské tisy v km 9,0-9,7 (v popiscích obrázků je dokonce uvedena
chybná kilometráž 3,5-6,0).
Na základě informací uvedených v dokumentaci EIA a se znalostí o vymezení PP je nutné
konstatovat, že varianta VA do PP nezasahuje, přitom tento zásah dokonce vyvrátilo i
samotné oznámení EIA (autorem je rovněž RNDr. Petr Anděl, CSc.), a to pro všechny
varianty, včetně nejhůře hodnocené var. V4 (odpovídá VA).
5) Vliv na horninové prostředí
Z dokumentace EIA mj. také vyplýván že se nepříliš dává významná váha vlivu varianty VB
na sesuvná území, zřejmě z důvodu zachování vhodnosti „kvalit“ varianty VB. I když její
trasa by měla podle autorů tohoto nápadu vést po železniční trati, nelze pominout, že k
zásahům do potenciálně nestabilních svahů přesto dojde.
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Je to právě naopak, jak ukazují obrázky sesuvů v oznámení EIA, které už asi nebylo vhodné
do dokumentace EIA zařazovat, zřejmě z důvodů, které zpracovatel dokumentace EIA bude
schopen obratně uvést (mj. vybraná trasa dálnice D8 bez dlouhého tunelu, kterou RNDr. Petr
Anděl, CSc. doporučil před 12 lety realizovat, rovněž prochází přes sesuvná území, ale zde
to zřejmě spraví několik tun betonu a další miliony korun, což až tak nevadí, neboť jde o
veřejné peníze a ne o peníze autora dokumentace EIA pro D8-0805 či ŘSD ČR).
6) Shrnutí a doporučení
Dokumentace EIA trpí kromě řady nepřesností zásadními chybami, které narušují
věrohodnost celého dosavadního procesu EIA. Nejzásadnějším pochybením je neposouzení
tunelové varianty požadované v Závěru zjišťovacího řízení ze dne 25.2.2005 (str.7).
Druhým velmi problematickým krokem RNDr. Petra Anděla, CSc. je zbytečné podrobné
zkoumání varianty VA (v podstatě původní varianta V4), která byla z mnoha hledisek v
oznámení EIA již označena jako nejméně vhodnou a kterou je pak snadné diskvalifikovat
vůči „nově“ objevené variantě VB. To je panečku umění!
Ovšem po trpkých zkušenostech s procesem EIA u řady silničních a dálničních staveb v ČR
se Děti Země tomuto postupu ze strany placeného odborníka ŘSD ČR ani nediví (navíc i
jako účastníci celého velmi sporného schvalovacího procesu pro dálnici D8-0805 dle nálezů
veřejného ochránce práv a příp. i NKÚ, u jehož počátku RNDr. Petr Anděl, CSc. stál, se
nelze divit už asi ničemu).
V některých ohledech se některé dílčí závěry dokumentace EIA jeví jako účelové, na což má
samozřejmě autor dokumentace EIA jistě právo, neboť má investorovi ŘSD ČR za každých
okolností pomáhat prosadit jeho záměry a nápady.
Za těchto okolností tedy Dětem Země nezbývá než požadovat, aby MŽP splnilo svou úlohu
nestranného arbitra, kterému má jít jednak o zákonnost procesu EIA a jednak o nalezení
řešení nejméně škodlivému životnímu prostředí, přírodě a zdraví obyvatel (a nikoliv takové,
kterému přihraje státní investor ŘSD ČR), a podle § 8 odst. 4 zákona č.100/2001 Sb.
předloženou dokumentaci EIA jejímu zpracovateli vrátit k přepracování.
V nové dokumentaci EIA bude nutné, aby byla konečně posouzena i tunelová varianta
(pokud tento úkol RNDr. Petr Anděl, CSc. nezvládá, pak je na investorovi, aby si najal
někoho jiného). Tunelovou variantu je vhodné řešit variantně s východním portálem mezi
Chrochvicemi a Vilsnicemi, cca 1 km jižně od původního uvažovaného portálu z důvodu
vyloučení vlivu na hodnotné území v blízkostí Chrochvického potoka.
Výhodné bude posoudit i jiné varianty (např. připomínaná Ing. arch Martinem Říhou - viz jiné
námitky vůči dokumentaci EIA) a rovněž variantu „nula plus“ (zelenou) s pouhou rychlou a
levnou modernizací stávajících silnic I/62 Ústí nad Labem - Děčín a I/13 Děčín - dálnice D8
(krátký popis viz str. 1 tohoto vyjádření) - další podrobnosti o detailnější představě varianty
„nula plus“ lze získat u Dětí Země.
Za Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu přeje hezký den a rozvahu při rozhodování
RNDr. Miroslav Patrik
člen výboru a vedoucí klubu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vyjádření se několikrát zmiňuje, že zpracovatel dokumentace je placen oznamovatelem
(tedy ŘSD) – ano, autor vyjádření ovšem opomněl doplnit, že jiný způsob prakticky není
možný. Dle zák. č. 100/2001 Sb. je ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen „oznamovatel“),
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povinen předložit oznámení a případně (nebo) dokumentaci zpracovanou autorizovanou
osobou pro posuzování vlivů. Z toho vyplývá, že pokud oznamovatel není zároveň
autorizovanou osobou pro posuzování vlivů, pak si dokumentaci musí u autorizované osoby
objednat a zaplatit v rámci běžného obchodního vztahu.
K bodu a)
V závěru zjišťovacího řízení je mj. stanoveno zpracovat dokumentaci s důrazem na
následující oblasti:
- varianty zejména tunelového vedení trasy
Rozsah tunelového vedení je dále specifikován ve vyjádřeních SCHKO České středohoří a
odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP.
Návrh nové varianty trasy je věcí oznamovatele, který musí vyhodnotit, zda tuto variantu
hodlá realizovat z technických a ekonomických hledisek. Zpracovatel dokumentace musí
hodnotit vlivy záměru na životní prostředí, nikoli navrhovat nové varianty záměru.
Vzhledem k tomu, že dle výše uvedených požadavků nebyla specifikovaná tunelová varianta
předložena, lze usuzovat na to, že v tomto procesu EIA oznamovatel tuto tunelovou variantu
provést nehodlá. Totéž platí pro další varianty popisované ve vyjádření.
Byla předložena „tunelová“ varianta VA2, která obsahuje tunel o délce 840 m. To je ovšem
kratší tunel než byl požadován ve vyjádřeních SCHKO České středohoří a odboru zvláště
chráněných částí přírody MŽP (6000 m).
Ovšem skutečnost, že v dokumentaci nejsou vysvětleny důvody, proč tunelovou variantu
neobsahuje lze považovat za její nedostatek. K tomu je např. institut veřejného projednání,
kde by toto mělo být vysvětleno.
Body b) a c) jsou dle struktury vyjádření vypořádány níže.
K bodu d)
V návrhu stanoviska příslušného úřadu jsou stanoveny následující podmínky:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
rozptylová studie pro sledované ukazatele, která se zaměří i na fázi výstavby a
navrhne konkrétní minimalizační opatření. Tato rozptylová studie bude vycházet
z aktuální dopravní studie území.
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
Tyto podmínky v sobě zahrnují nutnost zpracování aktuální dopravní studie území.
K bodu 1)
S citacemi a závěrem lze souhlasit.
K bodu 2)
S tím, že je poněkud netradiční (ale ne nemožné) navrhovat do dokumentace variantu
záměru, která byla v oznámení označena jako nejméně příznivá z několika hledisek by bylo
možno souhlasit. Ovšem zpracovatel vyjádření opomněl, že mezi oznámením a dokumentací
proběhl proces zjišťovacího řízení (s některými striktně zápornými vyjádřeními státní správy),
který mohl oznamovatele přinutit změnit pořadí faktické realizovatelnosti variant z
“ekonomických a ekologických důvodů“. Ovšem skutečnost, že v dokumentaci nejsou
vysvětleny důvody, proč byla zvolena právě varianta VA lze považovat za její nedostatek.
K tomu je např. institut veřejného projednání, kde by toto mělo být vysvětleno.
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Dle dosud posouzených dokumentů nelze potvrdit domněnku vyjádření, že zpracovatel
dokumentace podléhá státnímu investorovi, protože neřeší varianty, které navrhuje
zpracovatel tohoto vyjádření. Návrh variant není věcí zpracovatele dokumentace, ale
oznamovatele a pokud má oznamovatel v daném koridoru nalézt další variantu (kromě
„tunelové“), která nebude v rozporu s požadavky orgánů státní správy ochrany přírody, pak
se v daném koridoru dostává do prostoru trasy varianty VB s nadstandardními opatřeními
pro snížení vlivů na životní prostředí.
Rozdíly v předběžném záboru půd jsou vyvolané především rozsáhlými zářezy a násypy,
které vyvolává záměr ve variantě VA a nejsou nereálné. Varianta VB zase obsahuje
podstatně větší zábory ostatních ploch, což jsou např. železnice.
K bodu 3)a)
V prostoru Želenic a Chrochvic jsou navrženy celkem 3 protihlukové stěny oboustranně,
které zabezpečují bezpečné plnění hlukových limitů. Možné překročení imisních limitů
v prostoru Želenic a Chrochvic v rámci zpracované rozptylové studie indikováno není.
Varianta Malšovice – vypořádáno výše.
K bodu 3)b)
Viz předchozí bod.
K bodu 3)c)
Lze souhlasit s názorem, že varianta VB není bez konfliktů s ochrannými podmínkami CHKO
České středohoří, a proto byla v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena následující
podmínka:
Zpracovat biologické hodnocení, které bude zaměřeno na cenné botanické lokality a
biotopy s výskytem vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů i obratlovců
(např. louky na k.ú. Martiněves, na kterých se vyskytují „naturové“ druhy modrásků,
chřástal polní aj. a louky v okolí Jílového, Modré, Libouchce s výskytem zvláště
chráněných druhů ptáků - chřástal polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný a s
populací kriticky ohroženého střevlíka zlatitého). Pozornost věnovat detailnějšímu
průzkum pískovcových skal z důvodu možného výskytu druhu Trichomanes
speciosum, sesuvům a místům protierozních opatření. V rámci biologického
hodnocení navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci
nepříznivých vlivů (korekce trasy přeložky, technické řešení, biologická opatření,
organizační opatření z hlediska časového provádění prací či lokalizace stavebních
dvorů, příjezdových tras, deponií atd.). Hodnocení projednat s příslušným orgánem
ochrany přírody a jeho závěry zapracovat do projektu pro územní rozhodnutí.
K bodu 3)d)
Tunelová varianta – viz výše.
Tunel varianty VA2 má délku 840 m a ne 400 m.
K bodu 3)e)
V návrhu stanoviska příslušného úřadu je stanovena následující podmínka:
Pro vybranou variantu musí být prověřeny detailní hydrogeologické i inženýrskogeologické poměry v trase. Musí být proveden podrobný hydrogeologický,
inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum. Na základě toho bude upřesněno
opatření na ochranu podzemních vod při výstavbě i při provozu.
K bodu 3)f)
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Kromě uváděné strany se vlivům sesuvná území z pohledu variant věnuje příslušná kapitola
(str. 131 – 132).
K bodu 4)
Záměr není předložen v takové podrobnosti, aby bylo možno posuzovat detailní technická
opatření v prostorech sesuvů. Proto jsou navrženy následující podmínky:
V dalším stupni přípravy stavby (po stanovení konečné varianty a po zaměření terénu)
bude provedena evidence ploch sesuvů případně dotčených stavbou a stanovena
opatření pro minimalizaci vlivů na jejich plochy.
Dále bude navržen způsob návrhu a výstavby vzhledem k sesuvným územím.
Stavba se nachází v CHKO České Středohoří a je potřeba minimalizovat zásah do
krajinného rázu. V dalším stupni projektové dokumentace po výběru výsledné varianty
zpracovat studii krajinného rázu, která vychází z upřesněného technického řešení
výsledné trasy.
Formulace „neotevírání nového koridoru“ je dle názoru zpracovatele posudku v pořádku,
protože železniční trať je jednoznačně dopravní plochou s jedinou dopravní funkcí.
Dle grafické části dokumentace zasahuje jižní část zářezu záměru ve variantě VA do
severního okraje PP Jílovské tisy. To potvrzuje i vyjádření Správy CHKO České středohoří
k dokumentaci.
K bodu 5)
Mezi vlivy na sesuvy není mezi variantami významný rozdíl, dokumentace spíše konstatuje,
že sesuvy jsou ve variantě VB již alespoň částečně stabilizovány v souvislosti s průchodem
železniční trati, což je akceptovatelné.
K bodu 6)
Tunelová varianta – viz výše – neposouzení nelze považovat za chybu. Chybou je
nevysvětlení proč nebyla oznamovatelem předložena.
Varianta VA není „diskvalifikována“ zpracovatelem dokumentace, ale především vyjádřeními
státní správy ochrany přírody obdobně jako ostatní varianty z oznámení a pravděpodobně i
některé varianty navrhované v tomto vyjádření.
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vyjádření veřejnosti č. 29 – Občanské sdružení pro ekologickou dopravu na Děčínsku
Občanské sdružení pro ekologickou dopravu na Děčínsku (Podpora železnic) - SED
V Děčíně dne 8. října 2007
Vyjádření cituje rozsáhlé pasáže zákonů, trestních oznámení, volebních programů, záznamů
z jednání, internetových diskuzí apod. Vyjádření má 24 stran, a proto je uvedeno v plném
znění v kopii originálu v příloze posudku.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu I.1. netýká se posuzování vlivů na životní prostředí.
K bodu I.2. Zpracovatel posudku jako autorizovaná osoba souhlasí se závěrem MŽP: „Pokud
je v průběhu EIA nalezena vhodná varianta, která se neobjevila v oznámení, neukládá zákon
povinnost předložit nové oznámení záměru. V takovém případě je žádoucí posuzovat v
dokumentaci i nově nalezené varianty. Možnost vyjádřit se k nové variantě tím samozřejmě
není omezena.“
Tento názor podtrhl i zákonodárce v poslední novele zák. č. 100/2001 Sb., podle které již
oznámené není nutno předkládat a je možno předložit rovnou dokumentaci a institut
oznámení a zjišťovacího řízení zcela vynechat. Tato novela byla platná již v době předložení
dokumentace.
K bodu I.3. netýká se posuzování vlivů na životní prostředí, detaily vysvětleny u předchozího
vyjádření.
K bodu II.1. Kritika a polemika navržených variant - netýká se posuzování vlivů na životní
prostředí, detaily vysvětleny u předchozího vyjádření.
K bodu II.2. – viz vypořádání k bodu 4) předchozího vyjádření
K bodu III.1. – čtyřpruh by musel předmětem jiného procesu EIA. Varianta kolem Malšovic
(viz vypořádání u předchozího vyjádření) by musela být také předmětem jiného procesu EIA.
K bodu III.2. - netýká se posuzování vlivů na životní prostředí.
K bodu III.3. – čtyřpruh by musel předmětem jiného procesu EIA.
K bodu IV.1. , 2.
V návrhu stanoviska příslušného úřadu byly stanoveny následující podmínky:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
rozptylová studie pro sledované ukazatele, která se zaměří i na fázi výstavby a
navrhne konkrétní minimalizační opatření. Tato rozptylová studie bude vycházet
z aktuální dopravní studie území.
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
Tyto podmínky v sobě zahrnují nutnost zpracování aktuální dopravní studie území.
K bodu IV.3. Vlivy na zdraví ve formě hodnocení zdravotní rizik byly zpracovány příslušně
autorizovanou osobou dle závazných metodických pokynů a jsou přílohou dokumentace.
Rozptylová studie byla zpracována dle závazné metodiky Symos a je přílohou dokumentace.
Hlukové studie byla zpracována dle závazné metodiky Hlukplus a je přílohou dokumentace.
Zpřesnění těchto dokumentů na základě zpřesnění intenzit dopravy je uloženo příslušnými
podmínkami.
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Detailní prostupnost území, přístupnost pozemků a detailní vlivy na objekty budou řešeny
v následující projektové přípravě.
K bodu V. Pokud bude navržena tunelová varianta, varianta „C“, resp. „VC“, budou muset
být posouzeny v procesu EIA.
Pozn.: Detaily vypořádány u předchozího vyjádření, které je zkrácenou formou tohoto
vyjádření.
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Vyjádření územních samosprávních celků
Statutární město Děčín
Statutární město Děčín
Ing. Vladislav Raška
primátor
V Děčíně dne 9.10.2007
„Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“- vyjádření k dokumentaci záměru dle zákon č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. - souhrnné
stanovisko.
Rada města na svém 25. zasedání dne 9. října 2007 projednala předložený materiál k výše
uvedené akci a vydala
Usnesení č. RM 07 25 34 01:
Rada města na svém zasedání 9. října 2007 projednala předložený materiál „Přeložka silnice
I/13 Děčín – D8“
bere na vědomí
dokumentaci dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., k záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“
a doporučuje
zpracování posudku podle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., na základě dokumentace,
popřípadě oznámení a všech podaných vyjádření k nim.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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Město Jílové
Město Jílové
V Jílovém 11.října 2007
Věc: Ke zn.: 60507/ENV/07 (Ing. Rohrböcková/1.2760) - „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.
93/2004 Sb.
Vážení, sdělujeme Vám, že Zastupitelstvo města Jílového na zasedáních dne 11.9. a 9.10.
2007 projednalo dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí. Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne 9.10.2007 uvedeným v části II.
písm. c) schválilo stanovisko města Jílového, že k uvedené dokumentaci nemá připomínek
ani požadavků na jeho úpravy či doplnění.
S pozdravem
Petr Schlösinger
starosta města
Mgr. Václav Zibner
místostarosta města

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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Rada Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje
Výpis z usnesení
z 93. schůze Rady Ústeckého kraje - II. volební období 2004 - 2008, konané dne 03.10.2007
od 9:30 hodin do 12:00 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 30/93R/2007
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Přeložka silnice I/13
Děčín - D8“ oznamovatele Ředitelství silnice a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4.
Umístění: Ústecký kraj, Obec Děčín, Jílové, Libouchec, k.ú. Podmokly, Chrochvice, Horní
Oldřichov, Bynov, Krásný Studenec, Martiněves u Děčína, Jílové u Děčína, Modrá u Děčína,
Libouchec
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) se vyjadřuje dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní
prostředí, k dokumentaci záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ oznamovatele Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 takto:
Dopracovaná dokumentace, která byla zpracována na základě závěru zjišťovacího řízení,
zahrnuje připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení. Opatření navrhovaná v kapitole D. IV. „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí“ jsou, po jejich doplnění o oprávněné požadavky orgánů veřejné
správy, odpovídající a dostatečná.
Doporučuje variantu VB 1, která je vedena v trase železniční trati. Za předpokladu zahrnutí
všech oprávněných podmínek orgánů veřejné správy do návrhu Stanoviska příslušného
úřadu, nemá námitek ke zpracování posudku.
B) ukládá
Ing. arch. Janu Zadražilovi, vedoucímu, odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit
plnění požadavků a připomínek požadovaných Ústeckým krajem a odbory KÚ Ústeckého
kraje, jako podmínek ve stanovisku.
Termín: trvale, do vydání kolaudačního rozhodnutí
Za správnost odpovídá: Dagmar Šašková, odbor informatiky a organizačních věcí
Datum: 15.10.2007

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Povodí Ohře, s.p.
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
14.09.2007
Přeložka silnice 1/13 Děčín - D8 - vyjádření k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
K Vaší žádosti ze dne 13.8.2007 o vyjádření k dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí, kterou jsme obdrželi dne 29.8.2007, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí
dva roky ode dne vydání.
Z hlediska správce povodí a správce významných vodních toků jednoznačně
upřednostňujeme variantu s využitím tělesa stávající železniční trati Děčín - Jílové Libouchec. K výše uvedené akci máme následující připomínky:
1. Mostní objekty křížící vodní toky budou navrženy v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování
mostních objektů“.
2. Bude respektováno ustanovení § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.
3. Budou navržena opatření na minimalizaci množství odváděných dešťových vod z
komunikací do vodních toků a opatření na zpomalení odtoku (retenční nádrže, vsak).
4. V rámci zpracování dalšího stupně PD budou navržena opatření na ochranu povrchových
a podzemních vod proti jejich kontaminaci nebezpečnými látkami.
5. Podrobný hydrogeologický průzkum, který bude zpracován pro vybranou variantu, nám
bude předložen k vyjádření ještě před zpracováním PD k územnímu řízení.
6. Při křížení trasy souvisejících inženýrských sítí vodními toky budou dodržena ustanovení
ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a
vedeními“.
7. Nesmí dojít k omezení práv a povinností správce vodních toků a správce povodí dle
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, uvedených v § § 47 - 54 zákona o
vodách.
8. Další stupně projektové dokumentace nám budou předloženy k vyjádření ještě před
zahájením příslušných správních řízení.
Předmětem vyjádření je vybudování silniční přeložky I/13 z Děčína na dálnici D8 (MÚK
Knínice). Jedná se o dvoupruhovou komunikaci v kategorii S 11,5/70 o délce cca 15 km s
tím, že v místech velkých a poměrně dlouhých podélných spádů budou jízdní pruhy doplněny
o přídatný pruh ve stoupání. Zájmové území bylo vymezeno předchozími studiemi, které
prověřovaly průchodnost trasy v širším zájmovém okolí. V rámci přeložky silnice bude řešeno
i napojení stávajících komunikací a umístění protihlukových stěn.
Z
hydrogeologického hlediska je dotčené území hodnoceno jako málo vhodné pro vedení
liniových staveb.
Ing. VácIav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Vyjádření podtrhuje některé skutečnosti, které vyplývají z legislativních předpisů. Vzhledem
k velkému rozsahu stavby navrhujeme doplnit do návrhu stanoviska příslušného úřadu
následující podmínky pro další fáze přípravy záměru.
Budou navržena opatření na minimalizaci množství odváděných dešťových vod z
komunikací do vodních toků a opatření na zpomalení odtoku (retenční nádrže, vsak).
V rámci zpracování dalšího stupně PD budou navržena opatření na ochranu
povrchových a podzemních vod proti jejich kontaminaci nebezpečnými látkami.
Podrobný hydrogeologický průzkum bude předložen Povodí Ohře s.p. k vyjádření
ještě před zpracováním PD k územnímu řízení.
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ČIŽP, OI Ústí nad Labem
ČESKÁ INSPEKCE ZIVOTNÍHO PROSTREDÍ
Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
Ústí nad Labem 24.09.2007
Věc: Vyjádření k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění - „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ .
Dne 31.08.2007 obdržel OI ČIŽP v Ústí nad Labem dokumentaci vlivů výše uvedeného
záměru na životní prostředí.
Zpracovatelem předkládané dokumentace je EVERNIA s.r.o., Tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec,
oznamovatelem obchodní firma Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 56,
145 05 Praha 4.
Předmětem dokumentace je stavba dvoupruhové komunikace mezi Děčínem a dálnicí D8 v
dálce 15 km. Realizací stavby dojde k celkovému snížení imisního zatížení v přízemní vrstvě
atmosféry oproti stávajícímu stavu, jak prokazuje zpracovaná rozptylová studie, která je
součástí dokumentace.
Z hlediska ochrany vod budou vznikat pouze splaškové odpadní vody, a to pouze ve fázi
výstavby přeložky silnice I/13. Jiné odpadní vody během výstavby vznikat nebudou. V
průběhu provozu přeložky silnice I/13 budou vznikat pouze dešťové odpadní vody. Podrobné
řešení odvodu dešťových odpadních vod, které mohou být znečištěny ropnými látkami, bude
řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. Vlivem solení vozovky dojde v průběhu
zimní údržby k určitému zvýšení koncentrace chloridů v Jílovském potoce, nedojde ovšem k
překročení přípustného znečištění povrchových vod chloridy uvedeného v NV č. 61/2003 Sb.
V období výstavby bude věnována zvýšená pozornost nakládání se znečišťujícími látkami v
prostoru staveniště. Z toho důvodu bude zpracován Provozní a Havarijní řád a k dispozici
budou havarijní prostředky pro nakládání s ropnými látkami. Odstavné plochy pro stavební
stroje budou zabezpečeny zpevněnou plochou nebo záchytnými nádobami se sorbentem.
Veškerá údržba bude prováděna mimo plochu zařízení staveniště a nebudou zde
skladovány pohonné hmoty.
Z hlediska ochrany ovzduší, vod, přírody a odpadového hospodářství nemá ČIŽP OI Ústí
nad Labem k předložené dokumentaci žádné připomínky. Požaduje ovšem dodržení všech
právních předpisů v oblasti ochrany vod.
Ing. Ivana Humlová
vedoucí referátu integrace
OI ČIŽP Ústí nad Labem

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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KHS Ústeckého kraje
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P.O. Box
24.09.2007
Věc: Posuzování vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,145 05 Praha 4
Zpracovatel dokumentace: EVERNtA s.r.o., Třída 1. máje 97, 460 01 Liberec
Dne 31.8.2007 jsme od Vás obdrželi pod zn. 60507/ENV/O7 oznámení o zveřejnění
dokumentace vlivu záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, se žádostí o vyjádření.
Dokumentaci záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ zpracovala společnost EVERNIA
s.r.o. v roce 2007. Předmětem dokumentace je novostavba dvoupruhové komunikace o
délce cca 15 km. Účelem novostavby silnice je odklon dopravy ze stávající komunikace I/13,
která prochází souvislou obytnou zástavbou několika obcí (Libouchec, Jílové, aj.). Silnice
napojí oblast Děčína a České Lípy na dálnici D8.
V rámci dokumentace byly hodnoceny dvě základní varianty záměru VA a VB. Varianta VA je
vedena údolím Chrochvického potoka v blízkostí panelových a rodinných domů, dále
pokračuje mimo obytnou zástavbu jižně od stávající železniční trati č. 132 (Děčín Novosedlice), kterou kříží v obci Modrá a dále pokračuje souběžně s železniční tratí, mezi
tratí a Jílovským potokem. Za obcí Libouchec se napojuje na stávající trasu silnice I/13.
Varianta VB je vedena centrem města Děčín-Podmokly okolo autobusového nádraží a
Hypernovy, dále se napojuje na těleso železniční trati č. 132 (Děčín-Novosedlice) a
pokračuje v její trase. Za obcí Libouchec se napojuje na stávající trasu silnice I/13. V místě
průchodu silnice okolo Horního Oldřichova je trasa navržena ve dvou podvariantách VB1 a
VB2. U varianty VB1 je navržen tunel, u varianty VB2 je navržen severní obchvat této obce.
Součástí předložené dokumentace je rozptylová studie, zpracovaná Mgr. Radomírem
Smetanou, která hodnotí imisní příspěvek automobilové dopravy ve dvou variantách přeložky
silnice I/13. Očekávané imisní koncentrace NOx, CO, PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu
nebudou ani v součtu se stávajícím imisním pozadím i v nejbližším okolí komunikace
překračovat imisní limity. Realizace přeložky v obou navržených variantách přinese zlepšení
imisní situace oproti stávajícímu stavu. Z hlediska zlepšení imisního zatížení dané lokality
není v rozptylové studii upřednostněna konkrétní varianta přeložky.
Dále byla k dokumentaci předložena Hluková studie zpracovaná Mgr. Radomírem Smetanou
hodnotící vliv dopravy po navržených trasách přeložky na akustickou situaci v dotčených
obytných lokalitách. Z hlediska hluku dojde realizací záměru přeložky ke změnám stávající
akustické situace dané lokality. V některé lokalitě dojde k navýšeni hlučnosti, v některé ke
snížení hlučnosti. U varianty VA i VB v místech, kde by bez dodatečných opatření docházelo
k překračování hygienických limitů pro hluk v denní i noční době, bude nutné vybudovat
protihluková opatření. Obě varianty byly porovnány co do počtu navržených protihlukových
opatření a počtu obytných objektů vystavených hluku z dopravy. V tomto porovnání vychází
příznivěji varianta VA.
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Předložené Hodnocení zdravotních rizik bylo zpracováno Ing. Danou Potužníkovou a doc.
Ing. Zdeňkem Fialou, CSc., Posuzuje zdravotní rizika z hlediska expozice hluku a vlivu imisí
NOx, CO, PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu z dopravního provozu uvedeného záměru na
zdraví obyvatel. Realizace záměru v žádné z posuzovaných variant nepředstavuje z hlediska
hodnocení zdravotních rizik expozice hluku pro obyvatelstvo dotčených obcí zvýšené riziko.
Z hlediska zdravotních rizik expozice hluku jsou obě varianty rovnocenné. V dalších stupních
dokumentace je třeba důsledně rozpracovat rámcový návrh protihlukových opatření uvedený
ve výše jmenované Hlukové studii.
Hodnocení zdravotních rizik z hlediska imisí prokazuje, že v obou variantách budou
dodrženy všechny imisní limity sledovaných škodlivin. Přírůstky ke stávajícímu znečištění
navrhovanou realizací záměru jsou zanedbatelné a zanedbatelný je i jejich vliv na zdraví
obyvatel. Ve většině míst dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Z hlediska hodnocení
zdravotních rizik není upřednostněna žádná varianta.
Z hlediska ochrany zdraví obyvatel obytné zástavby řešeného území lze dokumentaci
doporučit ke kladnému projednání. Jelikož obě varianty tohoto záměru jsou z hlediska
ochrany veřejného zdraví srovnatelné, není proto možné zcela jednoznačně určit vhodnější
variantu záměru. Přesto však se jeví vhodnější varianta VA, která je vedena ve větší
vzdálenosti od lidských obydlí.
Ing. Olga Zbuzková
vedoucí odboru HOK Krajské hygienické stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Ministerstvo zemědělství
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ODBOR STÁTNÍ SPRÁVY,
HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY A OCHRANY LESŮ
ČÍSLO ÚTVARU: 16210
18.9.2007
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/1992 Sb.,ve znění zákona č.
93/2004 Sb., vyjádření k dokumentaci o vlivech na životní prostředí záměru „Přeložka silnice
I/13 Děčín - D8“.
Ministerstvo zemědělství jako dotčený správní úřad, podává podle § 8 odst. 3 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 o vlivech záměru
„Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí.
Z hlediska lesního hospodářství a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
lze konstatovat, že podle údajů předložené dokumentace EIA o vlivech předkládaného
záměru na životní prostředí je nutno jednoznačně preferovat variantu VB, která tím, že
navrhuje trasu silnice I/13 z velké části na pozemky současně rušené železniční trati, je
mnohem méně náročná na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Rozdíl mezi subvariantami VB1 a VB2 ve svých dopadech na PUPFL není natolik podstatný,
aby bylo nutno některou z nich zásadně upřednostňovat.
Ing. Jiří John
ředitel odboru státní správy,
hospodářské úpravy a ochrany lesů

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – Odbor ochrany vod
31. 8. 2007
Věc: Stanovisko k ochraně vod - dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín
D 8“ na životní prostředí

-

Na základě posouzení předložené dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 - D8“ na
životní prostředí, dospěl odbor ochrany vod k závěru, že v předloženém materiálu jsou
respektovány požadavky na ochranu vod, které byly uvedeny v interním sdělení ze dne
3.1.2005 (č.j.4052/OOV/2004, 8473/OPVI/04), nemá při jejich dodržení k předloženému
záměru zásadní výhrady a s předloženým záměrem souhlasí za předpokladu dodržení
požadavků stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a dále pravidel
stanovených vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků.
RNDr. Jan Hodovský
ředitel odboru ochrany vod

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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MŽP – Odbor geologie
10.9.2007
Věc: vyjádření OG k Dokumentaci vlivů záměru: „Přeložka silnice I/13 Děčín D8“.
Odbor geologie se k uvedenému záměru vyjadřoval ve stádiu zjišťovacího řízení a
upozorňoval na poměrně složité geotechnické problémy v koridoru vedení přeložky. Ty se
zejména týkaly z hlediska horninového prostředí nebezpečí aktivizace svahových deformací
v průběhu stavebních prací. Širší zájmové území náleží mezi nejrozsáhlejší sesuvná území v
Českém masivu. V Dokumentaci jsou tyto jevy dostatečné popsány včetně výčtu jejich
zastoupení v jednotlivých variantách přeložky. Také se Dokumentace zmiňuje o částečné
kolizi přeložky s dobývacím prostorem výhradního ložiska stavebního kamene Libouchec Chvojno. Z hlediska odboru geologie je v Dokumentaci uvedena komplexní problematika
uvedené stavby společně s možným řešením. Pokud budou přijata všechna doporučení
Dokumentace nemá OG zásadní připomínky.
Z hlediska správnosti textu doporučujeme opravit formální chyby
str. 57: Poddolovaná území- Dle registru poddolovaných území České geologické služby Geofondu se v zájmovém hodnoceném území
str. 57: věta, že v zájmovém hodnoceném území se nenachází žádné CHLÚ není pravdivá,
protože u výhradního ložiska pokud není stanoveno CHLÚ je toto totožné s hranicemi
dobývacího prostoru.
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené formální chyby budou opraveny v rámci dokumentů pro další stupně přípravy
záměru.
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MŽP – odbor ochrany ovzduší
12. 9. 2007
Věc: Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění - stanovisko k
dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní prostředí
K předložené dokumentaci o vlivech záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na životní
prostředí, Vám z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme následující:
V dotčeném území bude realizace přeložky silnice I/13 z Děčína na dálnici D8 představovat
významný liniový zdroj znečišťování ovzduší. Po uvedení do provozu lze v zájmové oblasti
očekávat nárůst imisních koncentrací znečišťujících látek emitovaných do ovzduší
automobilovou dopravou včetně zvýšení koncentrací PM10 v ovzduší díky resuspenzi částic.
Hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší je zpracováno v rozptylové studii ve formě
imisních příspěvků znečišťujících látek vzhledem ke stávající imisní zátěži zájmového území.
Výpočet byl proveden pro oxid dusičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, benzen, benzo(a)pyren
a částice PM10.
Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že stanovené imisní limity pro NO2, CO,
benzen a benzo(a)pyren nebudou po zprovoznění plánovaného záměru překračovány a to
ani v součtu s pozaďovým znečištěním ovzduší daného území.
K překračování imisního limitu by však mohlo docházet u částic PM10, zejména z důvodu
stávajícího problematického imisního pozadí předmětné lokality, neboť území stavebního
úřadu MÚ Děčín bylo na základě dat z roku 2004 i 2005 vyhlášeno jako oblast se zhoršenou
kvalitou ovzduší vzhledem k překračování denních imisních limitů stanovených pro PM10.
Realizací záměru rovněž může docházet k překračování imisního limitu pro ochranu
ekosystémů a vegetace stanoveného pro oxidy dusíku, které mají být v souladu s platnou
legislativou (Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší)
plněny na celém území republiky, kromě zastavěných oblastí.
Nicméně, vzhledem k překračování imisních limitů pro ochranu lidského zdraví pro
suspendované částice PM10 a s ohledem na relativně vysokou hustotu zalidnění podél
současné komunikace, akceptujeme přeložení silnice I/I3 Děčín - D8 do méně obydlených
oblastí, jak uvádí nově navrhovaný záměr, neboť se tím sníží riziko negativních vlivů na
lidské zdraví v okolí stávající komunikace.
Vzhledem ke skutečnosti, že se plánovaný záměr nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity pro částice PM10, požadujeme, zejména v
období výstavby přeložky silnice I/13 Děčín - D8, striktně dodržovat všechna opatření k
eliminaci znečišťování ovzduší, především opatření ke snižování resuspenze částic
Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
S tímto vyjádřením lze souhlasit, v návrhu stanoviska příslušného úřadu jsou stanoveny
následující podmínky:
Bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V něm budou konkretizována
opatření na minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí během
výstavby. Jedná se především o:
- zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou
manipulací se sypkými materiály, udržování vozovek v bezprašném stavu,
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kontrolu zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu
během cesty,
zajištění očisty vozidel před výjezdem z areálu staveniště,
upřesnění přepravních tras při dovozu a odvozu materiálu, aby byl minimalizován
vliv na obyvatelstvo i přírodu.
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MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
MŽP - odbor zvláště chráněných částí přírody
Vnitřní sdělení
Datum: 17.10.2007
„Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ - posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Odbor zvláště chráněných částí přírody byl požádán o vyjádření k dokumentaci o hodnocení
vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8 a zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., o
popuzování vlivů na životní prostředí ve zrnění zákona č. 93/2004 Sb.
Záměr představuje vybudování dvoupruhové silniční přeložky I/13 z Děčína na dálnici D8
MÚK Knínice (v kategorii S 11,5/70 o dálce cca 15 km), která bude vzhledem ke své poloze
a parametrům sloužit jako přeložka komunikace I/13 v úseku mezi Děčínem a Libouchcem.
Na základě oznámení byla ze čtyř posuzovaných variant vybrána varianta V4, která se
nejvíce přibližuje železniční trati ČD (v dokumentaci označena jako „VA“). V km 2,35 – 3,19
je řešena ve dvou podvariantách, kde VA1 představuje povrchové vedení trasy s jedním
krátkým tunelem a podjezdem pod místní komunikaci a VA2 tunelovou variantu s tunelem o
délce 840 m. Zároveň bylo hledáno další řešení, a to vedení trasy po tělese stávající
železniční trati Děčín - Jílové - Libouchec – Novosedlice. Tato varianta označená jako „VB“
je v km 2,10 - 2,90 navržena ve dvou podvariantách, kdy podvarianta VB1 je vedena v trase
stávající železnice s podpovrchovým přesypaným úsekem v místě křížení s Oldřichovskou
ulici a podvacianta VB2 prochází severněji blíž k zástavbě.
Trasa v obou variantách VA i VB prochází CHKO České středohoří, varianta VA zasahuje
zároveň okrajově do přírodní památky Jílovské tisy. Varianta VA je umístěna do IV., III. a ll.
zóny CHKO České středohoří a je to varianta, se kterou je dlouhodobě vyslovován
nesouhlas i důvodů mimořádně negativních dopadů na krajinný ráz CHKO, fragmentaci
krajiny, konflikt s PP Jílovské tisy, negativních dopadů na zvláště chráněné druhy a jejich
biotopy apod. V rámci projednávání konceptu ÚP VÚC Ústeckého kraje jsme proto
nesouhlasili se zařazením do závazné části a doporučovali jsme řešení v podpovrchové
variantě (ražený tunel). Požadavek na posouzení tunelových variant (specifikovaných v
našem stanovisku k oznámení EIA) byl z naší strany vznesen i v rámci zjišťovacího řízení k
tomuto záměru. Nesouhlasné stanovisko k záměru v podobě VA stále trvá, samotná
dokumentace EIA vyhodnotila tuto trasu jako mimořádně konfliktní a na hranici přijatelnosti.
Varianta VB je vedena prakticky v celé své délce po stávajícím tělese železniční trati
Novosedlice - Děčín a záměr je umístěn do IV. zóny CHKO České středohoří. Tato varianta
VB představuje zatím neuvažovaný způsob vedení trasy přeložky silnice. V blízkostí
železniční trati se sice vyskytují cenné botanické lokality s výskytem zvláště chráněných
druhů a z toho důvodu je varianta VB z hlediska flóry horší než varianta VA, na druhou
stranu však představuje významně menší zásah do biotopů rostlin a živočichů a zároveň
nepředstavuje tato lokalita nový koridor, což částečně snižuje negativní vliv záměru na
migraci živočichů. Níže uvedené připomínky se tedy týkají pouze varianty VB.
1) Zhodnocení vlivů na flóru
Součástí dokumentace je i příloha „Biologický průzkum“. Zde je na str. 35 konstatováno, že:
„V trase projektované přeložky silnice I/13 Děčín - D8 (Děčín - Libouchec) bylo v roce 2005 2006 zaevidováno a zkoumáno 70 dílčích lokalit, na kterých byl během jedné vegetační
sezóny (trasa byla upřesněna až v polovině roku 2006) prováděn botanický průzkum se
zřetelem na druhy zvláště chráněné, ohrožené a regionálně význačné. Ve zprávě jsou
zahrnuty druhy získané během průzkumu v terénu, vypsané z literárních podkladů a z
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ústního sdělení od dalších botaniků a ochránců přírody.“ Na str. 6 je pak uvedeno, že:
„Vzhledem k jednoročnímu floristickému průzkumu a k nečekaným novým nálezům
některých význačných druhů rostlin v zájmovém území v roce 2006, jakož i k rychle se
měnícím stanovištním podmínkám..., nelze výskyt nových, v této zprávě neuváděných
zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin zcela vyloučit. To se týká zejména úseku
přeložky silnice mezi km 8,5 až 10,5 (jižně od obcí Jílové a Modrá). Botanický průzkum proto
nelze považovat za dostatečný a měl by pokračovat i v následujících letech.“ Obdobné
závěry jsou i v kap. „Doporučení“ (str. 36): „Doporučuji pokračovat v podrobném botanickém
průzkumu všech evidovaných lokalit ještě alespoň jednu vegetační sezónu (nejlépe rok
2007). Na určených lokalitách podél železniční trati je soupis zaznamenaných taxonů pouze
orientační; luční porosty byly brzy pokoseny a vzhledem k velmi suchému a horkému
červenci již nestačily znovu obrůst. Doporučuji pokračovat v jejich průzkumu i v příští
vegetační sezóně. Jedná se o lokality č. 66, 67, 68, 69 (celkem 4 lokality). Vzhledem ke
krátkému období průzkumu (pouze 1 vegetační sezóna) a novým nálezům z roku 2006
doporučuji v následujících letech (od roku 2007) přesný monitoring populací zvláště 29, 30,
35, 37, 40, 41, 50, 53, 56, 57, 60, 61, 64 a 67 celkem 20 lokalit)“ atd.
Záměr, jak je předkládán, bude mít v části své délky (zhruba od km 6,25), negativní dopad
na flóru. Z hlediska cévnatých rostlin se jedná o cenné území. Jeho význam je dán
především výskytem vegetace střídavě vlhkých luk svazu Molinion na bazickém podloží a
přítomnosti silně a kriticky ohrožených druhů rostlin. Výskyt ohrožených druhů je soustředěn
do bezprostřední blízkostí drážního tělesa, přičemž existence tohoto tělesa zřejmě přispěla k
jejich udržení (ovlivnění hydrického režimu místa, způsob obhospodařování atp.). To
způsobuje, že populace budou v případě realizace varianty VB zásadně ovlivněny, nelze
vyloučit na základě dosud známých informací o záměru ani jejich zánik.
S ohledem na problematickou průchodnost varianty VB cennými botanickými lokalitami a
výše uvedené skutečnostmi považujeme za nezbytné upřesnit v rámci těchto lokalit výskyt
zvláště chráněných druhů (viz vyhláška MŽP č: 395/1992 Sb.). Toto upřesnění je nutné pro
posouzení přímých a nepřímých vlivů záměru na dotčené druhy a jejich biotopy. Na tomto
základě je pak nezbytné navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení, snížení či
kompenzaci nepříznivých vlivů (korekce trasy přeložky, technické řešení, biologická opatření,
organizační opatření z hlediska časového provádění prací či lokalizace stavebních dvorů,
příjezdových tras, deponií atp.) a zapracovat je do kapitoly č. D.IV. dokumentace, která je v
předložené podobě neobsahuje.
2) Zhodnocení vlivů na faunu
Dočasným záborem mohou být ohroženy zejména luční biotopy v okolí komunikace s
výskytem vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů i obratlovců. Jde o louky na
k.ú. Martiněves, na kterých se vyskytují „naturové“ druhy modrásků, chřástal polní aj. a louky
v okolí Jílového, Modré, Libouchce s výskytem zvláště chráněných druhů ptáků (chřástal
polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný) a s populací kriticky ohroženého střevlíka
zlatitého (str. 139). Konkrétní opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci
nepříznivých vlivů na tyto dotčené druhy dokumentace neobsahuje.
Požadujeme dopracovat detailnější zoologický průzkum na některých úsecích trasy
(nejcennější lokality identifikované předchozími průzkumy), neboť z dokumentace je patrné,
že některé úseky s ohledem na termín jejího zpracovaní nebyly posouzeny v podrobnostech
odpovídajících jiným úsekům (např. H.Oldřichov - Děčín). Záměr se dostává do kontaktu s
lokalitami, jejichž potenciál z faunistického hlediska spočívá zejména v jejich nedotčenosti a
celistvosti, považujeme proto za nezbytné, aby v dalších stupních přípravy záměru bylo
vyloučeno využití těchto ploch pro zařízení staveniště, příjezdové staveništní komunikace
apod. Tyto i ostatní opatření vycházející z provedených průzkumů a hodnocení je nezbytné
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zapracovat do kapitoly D.IV za účelem prevence, vyloučení, snížení či kompenzace
nepříznivých vlivů.
Na str. 119 dokumentace je uvedeno, že: „V rámci výstavby mostních objektů je nutné
minimalizovat zásah mostních pilířů do vlastních vodních toků a v co největší možné míře
zachovávat přirozený charakter vodního toku“. V území S CHKO ČS jsou známy migrační
trasy obojživelníků kopírující vesměs linie vodních toků. Tyto migrační trasy je nezbytné
přesně identifikovat a navrhnout příslušná opatření, k jejich zachování a tato opatření
zapracovat do kapitoly D.IV.
Závěr:
Upozorňujeme, že biologické průzkumy by měly být realizovány tak, aby byl získán objektivní
odborný podklad pro vyhodnocení vlivů, a to již v rámci procesu EIA, který je podkladem pro
následné rozhodovací - procesy při povolování výjimek ze základních ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů ve smyslu ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. V dalších fázích
procesu posuzování vlivů je nutné respektovat závěry a doporučení vycházející z
provedených průzkumů a hodnocení vlivů na flóru, faunu a ekosystémy a navržená opatření
k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů zapracovat do kapitoly D.IV.
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí by měly být podklady zpracovány v
takové kvalitě, aby na jejich základě bylo možno zodpovědně posoudit vliv záměru na životní
prostředí, proto požadujeme vypořádání všech výše uvedených připomínek.
RNDr. Alena Vopálková
ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody

Stanovisko zpracovatele posudku:
Toto vyjádření upozorňuje na jeden z nejvýznamnějších vlivů na životní prostředí
uvažovaného záměru. Zpracovatel posudku vychází z názoru, že proces EIA by měl stanovit
podmínky pro další přípravu záměru dle stavebního řádu. Nepovažuje za zcela nezbytné,
aby v procesu EIA byly vyřešeny detailně naprosto všechny vlivy už proto, že záměr je
navržen v obecnější poloze, dosud nebylo provedeno zaměření trasy a nejsou známy
potřebné manipulační plochy, staveništní komunikace a plochy stavebních dvorů. To je
nezbytný důsledek místa procesu EIA, který předchází všechny dokumenty zpracovávané
dle stavebního řádu.
Proto je stanovena následující podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Zpracovat biologické hodnocení, které bude zaměřeno na cenné botanické lokality a
biotopy s výskytem vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů i obratlovců
(např. louky na k.ú. Martiněves, na kterých se vyskytují „naturové“ druhy modrásků,
chřástal polní aj. a louky v okolí Jílového, Modré, Libouchce s výskytem zvláště
chráněných druhů ptáků - chřástal polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný a s
populací kriticky ohroženého střevlíka zlatitého). Pozornost věnovat detailnějšímu
průzkum pískovcových skal z důvodu možného výskytu druhu Trichomanes
speciosum, sesuvům a místům protierozních opatření. V rámci biologického
hodnocení navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci
nepříznivých vlivů (korekce trasy přeložky, technické řešení, biologická opatření,
organizační opatření z hlediska časového provádění prací či lokalizace stavebních
dvorů, příjezdových tras, deponií atd.). Hodnocení projednat s příslušným orgánem
ochrany přírody a jeho závěry zapracovat do projektu pro územní rozhodnutí.
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Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí
Magistrát města Děčín
Odbor životního prostředí
V Děčíně dne 1.10.2007
„Přeložka silnice -I/13 Děčín - D8“- vyjádření k dokumentaci záměru dle zákon č. 100/2001 .
Sb., a posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. souhrnné
stanovisko.
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako dotčený správní úřad předkládá
souhrnné vyjádření k dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru
„Přeložka silnice i/13 Děčín - D8“.
Souhlasí s předloženou dokumentací o posuzování vlivů na životní prostředí „Přeložka
silnice I/13 Děčín - D8“ a doporučuje v dalším stupni posouzení doplnit:
1. V místě napojení na silnici I/62 a v místě křížení stávající trati ČD Děčín - Ústí n. L. Praha je navržena křižovatka se silnicí I/62. Přeložka I/13 podchází pod tratí ČD a pod
stávající silnicí I/62 - upozorňujeme, že jedná se o zátopové území,
2. zapracovat do hlukové studie hlukovou zátěž v obydlených lokalitách do vzdálenosti 200
m od osy komunikace na obě strany,
3. hlukové stěny by měli pohlcovat, neodrážet,
4. zapracovat vliv stavební činnosti na jednotlivých úsecích do hlukové, rozptylové studie
včetně vlivu na faunu a flóru,
5. v hlukové a rozptylové studii aktualizovat intenzitu dopravy na základě aktuální situace.
Magistrát města Děčín, odboru rozvoje:
K posuzovaným variantám VA a VB přeložky silnice I/13 sdělujeme z hlediska platné
územně plánovací dokumentace pro město Děčín následující.
Varianta VA, vedoucí údolím Chrochvického potoka, je v Územním plánu města Děčín
zakreslena jako výhled (územní rezerva), který nebyl v územním plánu projednán.
Varianta VB vede koridorem železniční tratě, který je v územním plánu veden jako plocha
železniční dopravy.
V obou případech je pro realizaci stavby nutná změna územního plánu, neboť žádná z
variant není součástí nadřazené územně plánovací dokumentace (kraj, ministerstvo), ze
které by mohla být převzata bez dalšího projednání
Magistrát města Děčín, stavební úřad:
Vyjádření k dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí podle přílohy 4 zák.č.
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. na záměr „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“.
V současné době je trasa silnice I/13 vedena silně urbanizovaným územím levobřežní části
Děčína (Podmokly a Bynov) a středy obcí Jílové u Děčína a Libouchec. Přeložka této
komunikace označované v předložené dokumentaci „nulová varianta“ byla v minulosti
prověřována v mnoha vyhledávacích alternativách.
Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - Libouchec je příležitostí vyřešit současný nevyhovující
stav negativního působení na obyvatelstvo zejména z hlediska ochrany proti emisím, hluku a
následnému vyloučení rizikových dopravně technických závad na stávající komunikaci a
zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Posuzovány byly dva záměry a analýza současného stavu:
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VA (s podvariantami VA1 a VA2), která prochází zastavěným územím místní části
Chrochvice a Krásným Studencem v Děčíně a dále volně v krajině mezi Popovickým Vrchem
a Kloboukem mimo urbanizovaná území Jílového a Libouchce.
Hodnocení této varianty je prezentováno jako možné s tím, že dochází ke kumulaci problému
z hlediska geologie, hydrogeologie, ekosystému, ovlivnění krajinného rázu a částečného
vlivu na obyvatelstvo v napojovacím úseku v Děčíně.
V záměru VB je přeložka silnice napojena nový podjezd pod železničním koridorem nádraží,
prochází v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a v napojení na těleso železniční tratě
je navržená komunikace vedena pod povrchem přilehlého terénu. Dále je vedena ve
vymezeném prostoru železniční tratě Děčín - Novosedlice.
Tato varianta je v posouzení definována jako přijatelná za předpokladu realizace technických
opatření pro vyloučení nebo minimalizace negativních vlivů na životní prostředí.
Stavební úřad posouzení variant akceptuje a nemá připomínky.
Magistrát města, odbor správních činností a živnostenský úřad:
Po prostudování dokumentace EIA nemáme připomínek.
Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
Problematika zátopových území bude detailně řešena v dokumentaci pro územní rozhodnutí,
kdy budou provedeny potřebné hydrotechnické výpočty a stanoven návrh protipovodňových
opatření.
Zpracování aktualizované hlukové studie je uloženo podmínkou uvedenou v návrhu
stanoviska příslušného úřadu. Šíření hluku v prostředí se řídí příslušnými fyzikálními zákony
a hladiny hluku klesají se vzdáleností od zdroje hluku. Dle závazné metodiky pro zpracování
hlukových studií by měly být vyhodnoceny prostory, kde by mohlo dojít k překročení
hlukových limitů a další prostory, kde budou hladiny hluku nižší cca o 10 dB než limity.
Přitom je nutné započítat všechny významné zdroje hluku a odrazy a útlumy prostorových
překážek. Z tohoto důvodu není nutné požadovat striktní vymezení území, pro které bude
hluková studie zpracována.
Protihluková stěny je dle závazné metodiky nutno přednostně řešit s pohltivým povrchem.
Aktualizovaná hluková studie je uložena zpracovat se zaměřením především na fázi
výstavby a navrhne konkrétní minimalizační opatření. Tato hluková studie bude vycházet
z aktuální dopravní studie území. K tomu je stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
Pro ochranu ovzduší jsou stanovena konkrétní minimalizační opatření, která budou dále
konkretizována v POV. Pro upřesnění vlivů na ovzduší je stanovena následující podmínka:
Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
rozptylová studie pro sledované ukazatele, která se zaměří i na fázi výstavby a
navrhne konkrétní minimalizační opatření. Tato rozptylová studie bude vycházet
z aktuální dopravní studie území.
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Obvodní báňský úřad v Mostě
Obvodní báňský úřad v Mostě
27.9. 2007
Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ na ŽP
K Vašemu oznámení o zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín D8“ zn.: 60507/ENV/07 ze dne 13.8.2007 Vám sdělujeme, že Obvodní báňský úřad v Mostě
nemá k této dokumentaci připomínky.
Stavba dle Přeložky silnice I/13 Děčín - D8 neprochází územím, kde by byl stanoven
dobývací prostor, resp. chráněné ložiskové území.
Ing. Miloš Matz, Ph.D.
ved. odd. povrch. dobývání

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí
Magistrát města Ústí nad Labem
odbor životního prostředí
V Ústí nad Labem, dne: 1.10.2007
„Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ - vyjádření DOSS k dokumentací vlivů záměru
Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí byla doručena k vyjádření
dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8 na životní prostředí“, jejíž
zpracování zajistil oznamovatel podle §8 odst.1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) ve znění zákona č.93/2004 Sb.
Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Zpracovatel dokumentace: EVERNIA s.r.o., tř. 1.máje 97, 460 01 Liberec 1
Záměr bude plnit funkci přeložky silnice I/13 od Děčína, České Lípy a Benešova nad
Ploučnicí na dálnici D8 ve směru do SRN a opačně.
MmÚ OŽP jako dotčený správní úřad ve smyslu § 6 odst. 4 zákona sděluje, že k předmětnému záměru jsou z hlediska tímto odborem chráněných zájmů následující připomínky
- ochrana zemědělského půdního fondu: upřednostnit variantu VB
- vodní hospodářství: bez připomínek.
- státní správa lesů: z pohledu ochrany lesních pozemků je přijatelnější a šetrnější varianta B
-odpadové hospodářství: bez připomínek.
-ochrana přírody: z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny je Magistrát města Ústí nad
Labem - odbor životního prostředí příslušný pouze k vyjádření k té části záměru, která leží
na území okresu Ústí nad Labem a neleží na území chráněných krajinných oblastí. Pro tuto
část považujeme za jediné přijatelné řešení to, které je navržené ve variantě B. I toto řešení
je však realizovatelné pouze za podmínky, že budou uděleny příslušné výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, budou uděleny souhlasy k zásahům
do dotčených významných krajinných prvků a budou dodrženy podmínky navržené v části
D.IV. dokumentace.
Ing. Alexandra MásIová
pověřená řízením odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ke snížení vlivů v oblasti ochrany přírody je v návrhu stanoviska příslušného úřadu
stanovena následující podmínka:
Zpracovat biologické hodnocení, které bude zaměřeno na cenné botanické lokality a
biotopy s výskytem vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů i obratlovců
(např. louky na k.ú. Martiněves, na kterých se vyskytují „naturové“ druhy modrásků,
chřástal polní aj. a louky v okolí Jílového, Modré, Libouchce s výskytem zvláště
chráněných druhů ptáků - chřástal polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný a s
populací kriticky ohroženého střevlíka zlatitého). Pozornost věnovat detailnějšímu
průzkum pískovcových skal z důvodu možného výskytu druhu Trichomanes
speciosum, sesuvům a místům protierozních opatření. V rámci biologického
hodnocení navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci
nepříznivých vlivů (korekce trasy přeložky, technické řešení, biologická opatření,
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organizační opatření z hlediska časového provádění prací či lokalizace stavebních
dvorů, příjezdových tras, deponií atd.). Hodnocení projednat s příslušným orgánem
ochrany přírody a jeho závěry zapracovat do projektu pro územní rozhodnutí.
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Správa CHKO České středohoří
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří
5.10.2007
Vyjádření Správy CHKO České středohoří k dokumentaci vlivu záměru „Přeložka silnice I/13
Děčín - D8“ na životní prostředí
Předmětem posuzované dokumentace zpracované v roce 2007 Evernia s.r.o., Liberec, je
hodnocení uvedeného záměru ve dvou variantách vedení trasy (resp. ve třech variantách
včetně nulové). Obě varianty procházejí větší části svého úseku CHKO České středohoří.
Varianta VA je vedena v souběhu se stávající železniční tratí Novosedlice - Děčín s
odklonem od trati před Horním Oldřichovem směrem k obci Krásný Studenec a odtud do
údolí Chrochvického potoka. Záměr je umístěn do IV., III. a Il. zóny CHKO České středohoří.
Varianta vedení trasy VA je modifikací trasy či tras, ke které (kterým) S CHKO ČS
dlouhodobě vyslovuje nesouhlasné stanovisko (mimořádně negativní dopad na krajinný ráz
CHKO, fragmentace krajiny, konflikt s PP Jílovské tisy, negativní dopad na biotopy a druhy
organismů apod.). Nesouhlasné stanovisko S CHKO ČS k této trase trvá i nadále podrobnosti negativního postoje S CHKO ČS viz vyjádření S CHKO ČS k oznámení o
zjišťovacím řízeni. Dokumentace EIA vyhodnotila tuto trasu jako mimořádné konfliktní a na
hranici přijatelnosti.
Varianta VB je vedena prakticky v celé své délce po stávajícím tělese železniční trati
Novosedlice - Děčín. Záměr je umístěn do IV. zóny CHKO České středohoří. Varianta VB
představuje dosud neuvažovaný způsob vedení trasy přeložky silnice. S CHKO ČS se proto
dále vyjadřuje pouze k této variantě.
Úplnost předložené dokumentace:
Vliv záměru na krajinný ráz považujeme za dobře vyhodnocený, k této části dokumentace
nemáme připomínky či další požadavky.
Nedostatky však spatřujeme v biologickém hodnoceni záměru resp. v jeho interpretaci:
1. Považujeme za nezbytné dopracovat zoologické hodnocení na některých úsecích trasy (z
dokumentace je patrné, že některé úseky s ohledem na termín zpracováni dokumentace EIA
nebyly posouzeny v podrobnostech odpovídajících jiným úsekům, např. H.Oldřichov Děčín).
2. Dále je nutno odstranit anebo vysvětlit některé rozdíly v biologických hodnoceních
předkládaných ke zjišťovacímu řízeni a k vlastni dokumentaci EIA (některé druhy organismů
u jedné a téže lokality jsou uvedeny pouze v dokumentaci ke zjišťovacímu řízení, nikoliv v
dokumentaci EIA).
3. S ohledem na problematickou průchodnost varianty VB cennými botanickými lokalitami
považujeme za nezbytné upřesnit v rámci těchto lokalit výskyt zvláště chráněných či jiných
cenných organismů. Toto upřesnění je nutné pro posouzení dopadu záměru na biotu místa,
možností dílčích korekcí záměru i pro posuzování potenciálních eliminačních či
kompenzačních opatření. Další podrobnosti resp. požadavky níže - viz bod Vliv na flóru.
K ostatním částem dokumentace, pokud mají souvislost s činností a úkoly S CHKO ČS,
nemáme připomínek.
Vliv záměru v trase VB na krajinný ráz:
Záměr je umisťován na stávající těleso trati, v krajině tedy nevzniká nová technická linie,
nemění se zásadním způsobem niveleta této linie. Techničtější projev silnice oproti stávající
železnici lze snížit eliminačními opatřeními. Záměr tedy lze oprávněně hodnotit jako záměr s
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přijatelným vlivem na krajinný ráz. Při využití stávající technické linie nedochází v této
variantě k další fragmentaci krajiny.
K eliminaci techničtějšího projevu záměru (sjezdy, jiné materiálové řešení, osazení
protihlukových stěn, svodidla, značení komunikace apod.) je nezbytné navrhnout v průběhu
přípravy, projednat s orgány ochrany přírody a následně realizovat vhodná opatření, např.
začlenění komunikace do krajiny výsadbou zeleně, a to nejen na tělese vlastní komunikace,
omezení technického vybavení, umístění a způsob provedení protihlukových stěn, absence
odstavných a oddychových ploch ve volné krajině, vyloučení trvalého osvětlení komunikace
tamtéž, použití vhodných materiálů v pohledově exponovaných místech apod.). Ke zvážení
dáváme možnost zahloubení podjezdů a tím alespoň v dílčích úsecích snížení nivelety
silnice.
Vliv záměru na památné stromy, maloplošná chráněná území, soustavu Natura 2000:
V kontaktu s trasou se nenachází na území CHKO České středohoří žádný památný strom a
záměr se tamtéž nedotýká území soustavy Natura 2000. Záměr, na rozdíl od varianty VA, se
nedotýká přírodní památky Jílovské tisy.
Vliv záměru na územní systém ekologické stability krajiny:
Záměr je v kontaktu resp. protíná prvky ÚSES (nadregionální a lokální biokoridory):
Funkčnost biokoridorů v místě křížení s komunikací lze zajistit a posílit prostřednictvím
vhodně konstruovaných mostních aj. objektů. Konstrukce těchto objektů, materiálové řešení,
úprava okolí atp. musí být již ve fázi přípravy konzultovány se Správou CHKO ČS.
Vliv na faunu:
Záměr nebude mít dle dokumentace EIA zásadní negativní vliv na faunu místa. S CHKO ČS
nicméně s ohledem na obecně nižší množství faunistických údajů z území požaduje
detailnější faunistický průzkum u nejcennějších lokalit identifikovaných předchozími
průzkumy.
Metoda průzkumu, výstup viz kapitola Vliv na flóru. V případě fauny je kvantifikace a
lokalizace populací až na výjimky velmi obtížná nebo úplně nemožná (bezobratlí, plazi,
drobní savci) nebo neúčelná (ptáci, kromě hnízdišť); požaduje se proto jen u druhů, kde je
proveditelná, tedy sedentárních a nežijících skrytě (např. modrásci).
Vzhledem k tomu, že záměr se dostává do kontaktu s lokalitami, jejichž potenciál z
faunistického hlediska spočívá zejména v jejich nedotčenosti a celistvosti, považujeme za
nezbytné, aby již při event. dalších stupních přípravy záměru bylo vyloučeno využití těchto
ploch pro zařízení staveniště, příjezdové staveništní komunikace, pohyb techniky atp.
Dále konstatujeme, že v území jsou S CHKO ČS známy migrační trasy obojživelníků
kopírující vesměs linie vodních toků. Tyto migrační trasy je nezbytné přesně identifikovat, za
účelem jejich zachování následně investor navrhne a projedná s S CHKO ČS vhodné
technické aj. řešení daného místa (mostní objekty apod.)
Vliv na flóru:
Záměr, jak je předkládán, bude mít v části své délky (zhruba od km 6,25), negativní dopad
na flóru místa. Z hlediska cévnatých rostlin se jedná o cenné území; jeho význam je dán
především výskytem vegetace střídavě vlhkých luk sv. Molinion na bazickém podloží a
přítomností silně a kriticky ohrožených druhů rostlin a druhů zařazených do tzv. červeného
seznamu rostlin (dle dokumentace EIA zjištěno celkem 543 taxonů, z toho 37 z červeného
seznamu a 14 zvláště chráněných).
Výskyt ohrožených druhů je pravděpodobně maloplošný a je soustředěn do bezprostřední
blízkostí drážního tělesa (tato okolnost ovšem výslovně z dokumentace EIA nevyplývá);
existence tohoto tělesa zřejmě přispěla k jejich udržení zde (ovlivnění hydrického režimu
místa, způsob obhospodařování atp.). To způsobuje, že populace budou v případě realizace
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varianty VB zásadně ovlivněny, nelze vyloučit na základě dosud známých informaci o
záměru ani jejich zánik.
Považujeme proto za nezbytné, chce-li investor dále sledovat tuto variantu, dokončit
průzkum cévnatých rostlin na lokalitách 66, 67,68 a 69 a dále provést podrobný
inventarizační průzkum a co nejpřesněji kvantifikovat a lokalizovat populace všech zde
zjištěných druhů z kategorie zvláště chráněných dle vyhl. 395/1992 Sb. a druhů zařazených
v kategoriích C1 a C2 Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky na
lokalitách ostatních, a to včetně co nejpřesnější identifikace a kvantifikace přímých a
nepřímých vlivů záměru na populace zjištěných druhů. Dále požadujeme doplnit
dokumentaci, o návrhy možných eliminačních a kompenzačních opatření ke zmírnění
přímých a nepřímých dopadů záměru (korekce trasy přeložky, technické řešení, biologická
opatření, organizační opatření atp.).
Ostatní:
Další event. příprava záměru musí vycházet ze zásady minimalizace přímých dopadů na
identifikované populace chráněných a cenných druhů rostlin (případně i živočichů). Záměr
proto bude zpracován dále ve variantě či variantách (korekce trasy apod.) vylučující(ch) či
alespoň zásadně omezující(ch) přímé zásahy, bude-li to možné ze stavebně-technického a
technologického hlediska (v tomto smyslu žádáme doplnit i kapitolu D.IV. dokumentace EIA).
Zdejší správa musí konstatovat, že některé zkušenosti s realizací závazných povinností k
minimalizaci dopadů velkých liniových staveb (např. D8) na přírodní prostředí jsou dosti
negativní a naznačují, že k jejich vynucení by bylo nutné zavést v rámci vlastní výstavby
mimořádný režim dohledu. Sebelépe zpracovaná projektová dokumentace a podmínky pro
výstavbu v konečném důsledku mohou skončit na špatných informacích a „provozní“ nekázni
dodavatelů či subdodavatelů stavby.
Mgr. Markéta Peřinová
vedoucí Správy CHKO České středohoří

Stanovisko zpracovatele posudku:
Připomínky vyjádření jsou řešeny následujícími podmínkami návrhu stanoviska příslušného
úřadu:
Zpracovat biologické hodnocení, které bude zaměřeno na cenné botanické lokality a
biotopy s výskytem vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů i obratlovců
(např. louky na k.ú. Martiněves, na kterých se vyskytují „naturové“ druhy modrásků,
chřástal polní aj. a louky v okolí Jílového, Modré, Libouchce s výskytem zvláště
chráněných druhů ptáků - chřástal polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný a s
populací kriticky ohroženého střevlíka zlatitého). Pozornost věnovat detailnějšímu
průzkum pískovcových skal z důvodu možného výskytu druhu Trichomanes
speciosum, sesuvům a místům protierozních opatření. V rámci biologického
hodnocení navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci
nepříznivých vlivů (korekce trasy přeložky, technické řešení, biologická opatření,
organizační opatření z hlediska časového provádění prací či lokalizace stavebních
dvorů, příjezdových tras, deponií atd.). Hodnocení projednat s příslušným orgánem
ochrany přírody a jeho závěry zapracovat do projektu pro územní rozhodnutí.
Oznamovatel zajistí pro stavbu nezávislý ekologický dozor vybavený dostatečnými
pravomocemi. Náplní činnosti ekologického dozoru bude kontrola plnění podmínek
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stanoviska EIA a podmínek následných správních rozhodnutí v oblasti péče o veřejné
zdraví, ochrany ovzduší, ochrany vod a půd, nakládání s odpady a ochrany přírody.
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Správa CHKO Labské pískovce
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
v Děčíně dne: 30.10.2007
Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“
1. V zadání průzkumu byl hodnocen pouze koridor celého úseku a je bezpodmínečně nutné
zdokumentovat podrobněji cenné lokality, včetně míst, kde budou křižovatky, deponie
apod.
Nelze souhlasit s tvrzením na str. 27, že trasa vede v úseku 9,00 -10,00 mimo ekologicky
cenné plochy.
2. Na str. 33 a dále v textu je uveden popis dalších technických staveb - přeložky místních
komunikací, místa dočasných deponií, zářezy a násypy, protihlukové stěny, opět provést
detailní průzkumy a vyhodnocení vlivů.
3. Jednoznačně stanovit rozsah stavby v konečných parametrech (dvou či čtyřproudová
komunikace).
4. Na str. 51 není zcela jasné použití termínu puklinové a průlinové vody.
5. V případě zvolení trasy po železnici je nutné provést detailnější průzkum pískovcových
skal z důvodu možného výskytu druhu Trichomanes speciosum.
6. Stabilizace sesuvných míst v časově nespecifikovaném období způsobí zánik
konkurenčně slabých druhů (ve většině případech velmi vzácných a ohrožených)
závislých na disturbanci prostředí.
7. Str. 98 - zvážit ochranu geologických jevů - sesuvů v nejrozsáhlejším území v rámci ČR.
8. Nebyla hodnocena další varianta podél řeky Labe směrem do Ústí nad Labem
9. Spekulativní tvrzení je o snížení nehodovosti na str. 140.
10. Str. 126 - V rámci pozemkových úprav je potřebné předem vyčlenit plochy dotčené touto
činností a stanovit dopady přeložek místních komunikací a cest apod.
11. Str. 130 - Specifikovat a lokalizovat místa dalších protierozních technických opatření a
provést detailní biologický průzkum těchto ploch.
12. Str. 148 - z tabulky 77 není patrné, zda hodnoty platí pro obě CHKO současně či
jednotlivě.
13. Str. 150 - vzhledem ke koncentraci a kvalitě druhů dotčených stavbou nelze souhlasit se
závěry hodnocení na flóru, faunu a ekosystémy. Je zcela zřejmý rozpor z výsledky
uvedenými na 165 a dále (tabulka č. 85) a samotnými závěry hodnocení.
14. Dendrologický průzkum: doporučujeme dourčit druhy Salix sp., opravit chyby v latinských
názvech druhů např. Populus tremula cv. Italica - tento druh patrně neexistuje, dále
detailněji zhodnotit Sorbus torminalis, který se v území vyskytuje a patrně v některých
místech bude dotčen plánovanou výstavbou.
Doporučujeme studii doplnit a přepracovat v konfliktních bodech uvedených v textu.
Ing. Werner Hentschel
vedoucí Správy
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodům 1, 2, 3, 6, 7, 12, 15 byla v návrhu stanoviska příslušného úřadu stanovena
následující podmínka:
Zpracovat biologické hodnocení, které bude zaměřeno na cenné botanické lokality a
biotopy s výskytem vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů i obratlovců
(např. louky na k.ú. Martiněves, na kterých se vyskytují „naturové“ druhy modrásků,
chřástal polní aj. a louky v okolí Jílového, Modré, Libouchce s výskytem zvláště
chráněných druhů ptáků - chřástal polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný a s
populací kriticky ohroženého střevlíka zlatitého). Pozornost věnovat detailnějšímu
průzkum pískovcových skal z důvodu možného výskytu druhu Trichomanes
speciosum, sesuvům a místům protierozních opatření. V rámci biologického
hodnocení navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci
nepříznivých vlivů (korekce trasy přeložky, technické řešení, biologická opatření,
organizační opatření z hlediska časového provádění prací či lokalizace stavebních
dvorů, příjezdových tras, deponií atd.). Hodnocení projednat s příslušným orgánem
ochrany přírody a jeho závěry zapracovat do projektu pro územní rozhodnutí.
K bodu 4: Oznamovaný záměr je deklarován jako dvoupruhová silnice. Záměr čtyřpruhové
silnice by musel být podroben novému procesu EIA.
K bodu 5 – bude upřesněno v podrobném hydrogeologickém průzkumu.
K bodu 8 je stanovena následující podmínka:
V dalším stupni přípravy stavby (po stanovení konečné varianty a po zaměření terénu)
bude provedena evidence ploch sesuvů případně dotčených stavbou a stanovena
opatření pro minimalizaci vlivů na jejich plochy.
K bodu 9 - Další varianta podél řeky Labe směrem do Ústí nad Labem nebyla hodnocena
proto, že taková varianta nebyla oznamovatelem předložena.
K bodu 10 – Problematika nehodovosti nepředstavuje žádný významný vliv na životní
prostředí, snížení nehodovosti je jedním z důvodů pro výstavbu přeložky. Obecně pak nová
silnice umožňuje plnění bezpečnostních norem, zatímco historicky vzniklá stávající trasa
s mnoha vjezdy k jednotlivým objektům, s nepřehlednými úseky apod. může být zdrojem
podstatně většího počtu dopravních nehod.
K bodu 11 – Toto bude provedeno během dalšího stupně projekové přípravy záměru
(dokumentace pro územní řízení).
K bodu 13 - Hodnoty platí pro obě CHKO současně.
K bodu 14 – Zde se jedná o obecný problém verbálního hodnocení takto rozsáhlého záměru
s velmi složitými vlivy. Je obtížné a mnohdy nemožné zachovat kontinuitu mezi unikátním
hodnocením jednotlivého vlivu a komplexním hodnocením celého záměru. Navíc se zde
nutně projevuje subjektivní faktor, který vede k rozdílným názorům různých specialistů nebo i
autorizovaných osob.
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Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
datum: 12.10.2007
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 10012001 Sb. - vyjádření k
dokumentaci EIA.
V dokumentaci předkládaného záměru „Přeložka.silnice I/13 Děčín - D8“ zpracované v
rozsahu a obsahu dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění, jsou hodnoceny
a posouzeny všechny známé vlivy a rizika možného negativního ovlivnění životního
prostředí, jeho vlivy na veřejné zdraví v daném území.
Odbor životního prostředí a zemědělství se dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o
posouzení vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“,
oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR vyjadřuje takto:
Z hlediska ochrany vod a odpadového hospodářství nemáme k dokumentaci ani k záměru
připomínky.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny je Krajský úřad Ústeckého kraje orgánem ochrany
přírody příslušným k rozhodování o výjimkách ze zákazů zvláště chráněných druhů mimo
Chráněnou krajinnou oblast České středohoří, tj. u preferované varianty B v území vlevo
(severně) od stávajícího drážního tělesa mezi 8. a 14. km; v tomto úseku se nacházejí
významné botanické lokality č. 41 a 53.
Protože záměr se v tomto úseku přímo dotýká stanovišť a populací většího počtu
ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin, doporučujeme následující postup:
1. V následující vegetační sezóně bude dokončen podrobný inventarizační průzkum
cévnatých rostlin v lokalitách 41 a 53 a co nejpřesnější kvantifikace a lokalizace populaci
všech ohrožených druhů (tj. nejen druhů zvláště chráněných, ale rovněž všech zastižených
druhů zařazených v kategoriích C1 a C2 Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin
České republiky, vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v 18. čísle sborníku
Příroda).
2. Projektová dokumentace bude již ve stupni územního řízení vycházet ze zásady
minimalizace přímých dopadů na populace identifikované podle bodu 1 a v tomto směru
bude zpracována ve variantách; z nichž jedna přímé zásahy vyloučí, bude-li to v zásadě
možné ze stavebně-technického hlediska při zohlednění existujících stavebních technologií.
Přímé dopady na populace vybraných druhů budou jednoznačně kvantifikovány, nepřímé
alespoň identifikovány, projektová dokumentace bude ve všech variantách obsahovat rovněž
konkrétní návrh náhradních a kompenzačních opatření ke zmírnění přímých i nepřímých
dopadů.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu požadujeme návrhy tras přeložky silnice
I/13 Děčín - D8 řešit s ohledem na zásady ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s
ust. § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona), zejména co nejméně narušovat organizaci
zemědělského půdního fondu a ztěžovat jeho obhospodařování, důsledně řešit hydrologické
a odtokové poměry v dotčeném území.
Navrženými trasami přeložky silnice I/13 Děčín - D8 je dotčen zemědělský půdní fond.
Investor stavby požádá příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu o udělení
souhlasu k odnětí půdy pro nezemědělské účely podle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
V souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona podá investor žádost u místně příslušného pověřeného
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obecního úřadu, v jehož správním obvodu leží největší část záboru zemědělského půdního
fondu. Tento souhlas je nezbytný pro vydání rozhodnutí dle zvláštních předpisů.
Z hlediska orgánu státní správy lesů lze vyslovit předběžný souhlas pouze s vedením trasy
dle varianty VB.
Z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, který je dotčeným orgánem z hlediska ustanovení § 19
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že navrhovaná stavba se nenachází ve výhradním ložisku nerostných
surovin a ve stanoveném dobývacím prostoru.
Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice inventarizačního průzkumu byla v návrhu stanoviska příslušného úřadu
stanovena následující podmínka:
Zpracovat biologické hodnocení, které bude zaměřeno na cenné botanické lokality a
biotopy s výskytem vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů i obratlovců
(např. louky na k.ú. Martiněves, na kterých se vyskytují „naturové“ druhy modrásků,
chřástal polní aj. a louky v okolí Jílového, Modré, Libouchce s výskytem zvláště
chráněných druhů ptáků - chřástal polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný a s
populací kriticky ohroženého střevlíka zlatitého). Pozornost věnovat detailnějšímu
průzkum pískovcových skal z důvodu možného výskytu druhu Trichomanes
speciosum, sesuvům a místům protierozních opatření. V rámci biologického
hodnocení navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci
nepříznivých vlivů (korekce trasy přeložky, technické řešení, biologická opatření,
organizační opatření z hlediska časového provádění prací či lokalizace stavebních
dvorů, příjezdových tras, deponií atd.). Hodnocení projednat s příslušným orgánem
ochrany přírody a jeho závěry zapracovat do projektu pro územní rozhodnutí.
V rámci této podmínky je zohledněna minimalizace vlivů, která bude zapracována do
dokumentace pro územní rozhodnutí, proto zpracovatel nepovažuje za nutné zpracovávat
varianty dokumentace pro územní rozhodnutí.
Další připomínky vycházejí z platné legislativy, proto není nutné jejich zařazení do podmínek
návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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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.
Varianta VA je na hranici akceptovatelnosti, přičemž podvarianta VA1 (povrchová) je zcela
nepřijatelná, a podvariantu VA2 (tunelovou) lze považovat za mimořádné krajní řešení
s rozsahlým komplexem minimalizačních ale i kompenzačních opatření. Podmínkou u VA2 je
potvrzení její realizovatelnosti vzhledem k obtížným geologickým podmínkám v místě tunelu.
Přesná délka tunelu ve variantě VA2 bude případně specifikována v rámci dokumentace pro
územní rozhodnutí na základě geologického průzkumu a dalších šetření. K této variantě je
zásadně nesouhlasné vyjádření orgánu státní správy v ochraně přírody. Z hlediska vlivů na
obyvatelstvo je mírně vhodnější než varianta VB.
Varianta VB je akceptovatelná při dodržení navržených minimalizačních a ochranných
opatření. Podvarianty VB1 a VB2 lze z hlediska vlivu na životní prostředí považovat za
přibližně rovnocenné.
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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NÁVRH STANOVISKA

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

-
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2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudování silniční přeložky I/13 z Děčína na dálnici D8 (MÚK Knínice). Jedná
se o dvoupruhovou komunikaci v kategorii S 11,5/70 o délce cca 15 km. Zájmové území bylo
vymezeno předchozími studiemi, které prověřovali průchodnost trasy v širším zájmovém
okolí. V rámci přeložky silnice bude řešeno i napojení stávajících komunikací a umístění
protihlukových stěn.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:
obce:
katastrální území:

4.

Ústecký kraj
Děčín, Jílové, Libouchec
Podmokly, Chrochvice, Horní Odřichov, Bynov, Krásný Studenec,
Martiněves u Děčína, Jílové u Děčína, Modrá u Děčína, Libouchec

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

209

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

II.

-

Přeložka silnice I/13 Děčín – D8

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

RNDr. Petr Anděl, držitel osvědčení odborné způsobilosti (autorizace) ke
zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
7248/1155/OPV/93.

Předloženo:

prosinec 2004

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

RNDr. Petr Anděl, držitel osvědčení odborné způsobilosti (autorizace) ke
zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
7248/1155/OPV/93.

Předloženo:

květen 2007

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

03.03.2008

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 prosinci
2004.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 25.02.2005 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospěl příslušný
úřad k závěru, že záměr „Přeložka silnice I/13 Děčín - D8“ bude posuzován podle citovaného
zákona.
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 květnu 2007.
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 03.10.2007
Poslední vyjádření zpracovatel dokumentace obdržel: 06.12.2007
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 03.03.2008.
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.
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Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření veřejnosti:
29 vyjádření veřejnosti
KOVOČAS, výrobní družstvo, Děčín
Sdružení občanů za udržitelný rozvoj města Děčína
Okresní hospodářská komora Děčín
Občanské sdružení Podmokly proti přivaděči
Občanské sdružení EKO Horní Oldřichov
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín
Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Občanské sdružení pro ekologickou dopravu na Děčínsku
Vyjádření územních samosprávních celků:
Statutární město Děčín
Město Jílové
Rada Ústeckého kraje
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Povodí Ohře, s.p.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Ministerstvo zemědělství
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor geologie
MŽP – odbor ochrany ovzduší – č.1
MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí
Obvodní báňský úřad v Mostě
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a zemědělství
Správa CHKO České středohoří
Správa CHKO Labské pískovce
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
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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.
Velikost vlivů lze dobře charakterizovat na základě zpracované tabulky technických a
ekologických indikátorů:
Varianta VA
VA1

Varianta VB
VA2

VB1

VB2

Technické indikátory
Délka [m]
Zemní práce [m2]
Zábory [ha]

15 070

15070

14 267

14 267

Výkopy

743 300

687 900

228 100

231 000

Násypy

793 200

865 000

294 800

295 500

Zábor celkem

44,2

42,2

22,4

23,05

ZPF

34,3

32,5

6,5

8,0

PUPFL

6,2

6,2

0,5

0,55

40,5

38,7

7,0

8,55

3,7

3,5

15,4

14,5

alfa (d) [m]

9 650

9 650

6 217

6 217

2

alfa (s) [m ]

241 175

220 510

13 988

13 988

gama (s) [m2]

120 588

110 255

5 595

5 595

150

150

0

0

3 000

3 000

0

0

1 500

1 500

0

0

alfa (d) [m]

680

680

270

270

2

ZPF + PUPFL
Ostatní
Ekologické indikátory
ZCHÚ-velkoplošné

ZCHÚ-maloplošné

alfa (d) [m]
2

alfa (s) [m ]
2

gama (s) [m ]
ÚSES

alfa (s) [m ]
VKP

12 250

11 980

2 018

2 018

gama (s) [m2]

8 215

7 945

1 658

1 658

alfa (d) [m]

3 348

3 348

2 161

2 161

71 750

71 750

7 697

8 687

69 897

69 897

6 104

7 094

4 970

4 970

0

0

118 578

106 600

0

0

118 578

96 940

0

0

2

alfa (s) [m ]
2

gama (s) [m ]
Oblasti významného
vlivu na krajinný ráz

alfa (d) [m]
2

alfa (s) [m ]
2

gama (s) [m ]
Indikátory z hlediska obyvatelstva

Počet dotčených obytných budov podle hladiny akustického tlaku
Denní doba (06-22
hod)

Noční doba (22-06
hod)

45-50 dB

50

50

68

62

50-55 dB

28

28

46

50

55-60 dB

0

0

4

3

> 60 dB

0

0

0

0

40-45 dB

44

44

73

73

45-50 dB

24

24

35

30

> 50 dB
Celková délka protihlukových stěn [m]

0

0

0

0

3 197

3 197

4 021

3 776
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Legenda:
alfa(d) – je kontakt vyjádřený délkou průchodu osy komunikace daným prvkem (m)
alfa (s) – je kontakt vyjádřený velikostí plochy průniku komunikace s prvkem (m2)
gama (s) – je plocha destrukce při průchodu komunikace daným prvkem (m2)
Porovnání variant dle významnosti vlivů na složky životního prostředí
Složka životního prostředí

VA

VB

Obyvatelstvo

Varianty srovnatelné, VA horší z hlediska
rekreačního využití území a soc. ekonom
dopadů

Varianty srovnatelné, VB lepší
z hlediska rekreačního využití území a
soc. ekonom dopadů

Ovzduší

Budou splněny limity, varianty
srovnatelné

Budou splněny limity, varianty
srovnatelné

Hluk

Budou splněny limity, kratší celková
délka PHS

Budou splněny limity, větší celková
délka PHS

Voda

Větší riziko ovlivnění hladiny podzemní
vody, delší trasa – větší riziko
kontaminace

Menší rozsah zemních prací – méně
významný vliv na podzemní vody,
kratší trasa – menší riziko kontaminace

Půda

Velký zábor ZPF a PUPFL

Většina záboru se týká ostatních ploch

Horninové prostředí a
přírodní zdroje

Velký rozsah zemních prací, velké riziko
sesuvů

Vede v trase železnice, významně
menší rozsah zemních prací

Fauna, flóra, ekosystémy

Významně větší rozsah záborů ZPF a
PUPFL, větší zásah do biotopů

Méně významný vliv, zábor převážně
v tělese železnice

Krajina

Otevření nového koridoru, na hranici
přijatelnosti

Využití koridoru železniční trati, malý
vliv

Hmotný majetek

VA1 i VA2 demolice 5 obytných objektů

VB1 demolice 1 obytného objektu, VB2
3 obytných objektů

Kulturní památky a
archeologické lokality

Bez významného vlivu

Bez významného vlivu

Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených ve
stanovisku příslušného úřadu.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Varianta VA
Návrh trasy a nivelety přeložky silnice I/13 je zpracován pro kategorii dvoupruhové silnice
S11,5/70 s tím, že v místech velkých a poměrně dlouhých podélných spádů budou jízdní
pruhy doplněné o přídatný pruh ve stoupání.
Celková délka trasy je 15,070 km.
Směrové vedení je ovlivněno stávající zástavbou, územními vazbami, tratěmi ČD,
konfigurací terénu, geologickými poměry a vymezením ekologicky cenných lokalit a území.
Z toho plyne min. poloměr směrového oblouku 280 m, který je dán korytem Labe, tratí ČD
Děčín – Praha, silnicí I/62 Děčín – Ústí n. L., údolím Chrochvického potoka a zástavbou
podél potoka. Maximální poloměr je 2000 m.
Podélný profil vychází z výškového uspořádání v začátku trasy tj. nivelety silnice I/62,
nivelety trati ČD Děčín – Ústí n. L. - Praha, nivelety vlečky do Kovošrotu, hladiny Labe a
konfigurace terénu. Podélný profil od km 0,000 do sedla mezi Popovickým vrchem a
Kloboukem překonává výškový rozdíl cca 165 m a k tomu je potřeba vyvinout potřebnou
délku trasy.
Ve stoupání do sedla Popovického vrchu je od křižovatky se Želenickou ulicí navržen
podélný spád 7,00 % na délku 1660 m u podvarianty VA1 a 6,77 % na délku 1200 m u
podvarianty VA2.
Podvarianty VA1 a VA2 mají shodné směrové řešení a liší se pouze výškovým řešením
průchodu sedlem Popovického vrchu a Klobouku. Podarianta VA1 prověřuje povrchové
vedení trasy tímto sedlem mezi km 2,40 až km 3,50. Trasa je u této podvarianty vedena
v zářezu délky cca 700 m a hloubky až 13 m a na zářez navazuje most délky 280 m přes
výběžek údolí Jeleního potoka nad Horním Oldřichovem.
Podvarianta VA2 prověřuje úpravu nivelety tak, aby byl omezen nebo téměř vyloučen zásah
do neporušené krajiny sedla. Toto je možné pouze návrhem tunelu délky 840 m s výškou
nadloží 5 - 32 m. Na tunel navazuje pak most délky 165 m přes výběžek údolí Jeleního
potoka nad Horním Oldřichovem.
Ze sedla niveleta klesá do údolí Jílovského potoka do souběhu s tratí ČD Děčín Novosedlice. Klesání je s ohledem na zásah do lesního porostu a geologickým poměrům
spodní částí severního svahu Klobouku, který je členitý s četnými rozbrázděnými erozními
údolími. Proto i niveleta je mírně zvlněná až ke křížení údolí do Horního Jílového. Niveleta je
upravena tak, aby se v akumulační oblasti sesuvných území nezařezávala a byla na
násypech popř. mostech, kopírovala v co největší míře stávající terén a příčná erozní údolí
křížila mosty. Maximální podélný spád v této části trasy je 3,42 %, hloubka výkopů do 12 m a
výška násypů do 14 m. Hluboké a ploché údolí cca v km 5,7 je kříženo velkým mostem délky
450 m a výšky do 30 m.
Od křižovatky Jílové cca do km 10,30 jsou trasa a niveleta vedeny ekologicky a geologicky
nejnáročnějším územím. Od km 8,35 do km 9,35 je niveleta vedena v zářezu hloubky do 7
m. Křížení ekologicky nejcennějších ploch, sesuvného území a trati ČD je navrženo mostní
estakádou délky 740 m, která je v podélném spádu 2,94 %. Od km 10,30 do KÚ je trasa
vedena vpravo trati ČD (ve směru na Teplice) v těsném souběhu a niveleta v maximální míře
kopíruje stávající terén. V této části je niveleta převážně vedena na násypech výšky od 2,0
do 7,0 m. Maximální podélný spád v této části je 2,50 %.
Navržený podélný profil je orientační a vzhledem ke složitým geologickým poměrům bude
v dalších stupních nutné trasu a niveletu upravit až po podrobném zaměření území a po
provedení podrobných průzkumů zaměřených hlavně na sesuvná území.
Celková délka trasy přeložky silnice I/13 mezi křižovatkou se silnicí I/62 v ZÚ a napojením na
stávající silnici v KÚ je 15,070 km.
Křižovatky

214

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Přeložka silnice I/13 Děčín – D8

Na přeložce silnice je navrženo 7 nových křižovatek.
Mosty
Varianta VA1
Celkem je navrženo 26 mostů. Z toho je 20 mostů na přeložce I/13 a 6 mostů přes přeložku
I/13 (trať ČD, silnice III. třídy, místní komunikace, cesty, ekologické mosty). Na trase se
nachází tři velké mosty rozpětí 280 m, 420 m a 740 m.
Varianta VA2
Celkem je navrženo 20 mostů. Z toho je 18 mostů na přeložce I/13 a 2 mosty přes přeložku
I/13. Na trase se nachází čtyři velké mosty rozpětí 260 m, 165 m, 420 m a740 m.
Na větvích křižovatek budou navrženy další nové mosty nebo bude provedena rekonstrukce
stávajících mostů.
Tunely, galerie
Varianta VA2 prověřuje úpravu nivelety tak, aby byl omezen nebo téměř vyloučen zásah do
neporušené krajiny sedla. Toto je možné pouze návrhem tunelu délky 840 m s výškou
nadloží 5-32 m. Tunel je ve směrových obloucích 1000 m, 500 m a 1000 m a podélném
spádu 2,24 %. Poloha tunelu a jeho délka je patrný ze situace.
V údolí Chrochvického potoka je trasa obklopena zástavbou v koridoru délky cca 470 m.
Volná šířka tohoto koridoru je cca 100 m. V této části údolí je navržena u obou variant
ochrana zástavby přesypanou galerií délky 250 m resp. 235 m.
Varianta VB
Návrh trasy a nivelety přeložky silnice I/13 je zpracován pro kategorii dvoupruhové silnice
kategorie S11,5/70.
Část trasy mezi km 0,610 a km 0,810 je vedena v přesypaném mělkém tunelu tak, aby byla
cloněna obytná zástavba v části Pivovarské a části Sofijské ulice a tak, aby bylo zajištěno
propojení městských částí Podmokly a Letná.
V prostoru Horního Oldřichova prochází železniční trať okrajovou obytnou zástavbou podél
Oldřichovské ulice s tím, že trať kříží tuto ulici úrovňovým přejezdem. S ohledem na citlivost
tohoto území je vedení trasy silnice I/13 v tomto úseku navrženo ve dvou podvariantách.
Trasa podvarianty VB1 vedená v tělese trati v v této části Horního Oldřichova má navrženou
sníženou niveletu v trase trati tak, aby křížení Oldřichovské ulice a průchod kolem přilehlé
zástavby byl mělkým přesypaným úsekem. Je navržen tunel délky 130 m. V km 2,280 je
navržena křižovatka, která propojuje silnici I/13 s Teplickou ulicí u provozovny Kovočas
Děčín. Podvarianta VB2 je mezi km 2,1 až 2,85 vedena mimo těleso trati a mimo okrajovou
obytnou zástavbu Horního Oldřichova. V této podvariantě je trasa vedena územím se
smíšenou zástavbou drobných provozoven a obytných objektů. Tato podvarianta si vyžaduje
provést demolici dvou provozních objektů, dvou obytných objektů a dále přístavky skladů a
kůlen. Výhodou této podvarianty je podstatně jednoduší (technicky i dopravně) uspořádání
křižovatky u Kovočasu s napojením na Teplickou ulici.
Směrové vedení je ovlivněno směrovým vedení trati ČD, stávající zástavbou, územními
vazbami a konfigurací terénu. Z toho plyne min. poloměr směrového oblouku 250 m, který je
dán průchodem trasy v Děčíně mezi Hypernovou a napojením na trať ČD u bývalého
pivovaru. Maximální poloměr je 1500 m. Podélný profil vychází z výškového uspořádání
v začátku trasy tj. nivelety silnice I/13 na předpolí mostu přes Labe, nivelety trati ČD Děčín –
Ústí n. L. - Praha, nivelety stávajících komunikací mezi Hypernovou a Pivovarskou ulicí a
hlavně nivelety stávající trati ČD Děčín – Novousedlice v části mezi Děčínem a Libouchcem.
V ZÚ je niveleta napojení přeložky silnice I/13 na okružní křižovatku navržena na kótě
129,50 m n.m.a niveleta v podjezdu pod tratí ČD Děčín – Praha na kótě 129,00 m n. m.
Jedná se o orientační návrh nivelety, který je nutné upřesnit až po podrobném zaměření
území a po provedení hydrotechnických výpočtů. Niveleta mezi km 0,300 až km 1,200 je
dále ovlivněna niveletou stávajících vozovek a návrhem mělkého tunelu mezi km 0,610 a km
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0,810. Mezi
km 1,200 až km 1,580 je využita niveleta trati ČD. Mezi km 1,200 až km
3,350 je s ohledem na varianty směrového vedení trasy v prostoru Horního Oldřichova
navrženy i dvě varianty výškového řešení. Od km 3,350 až do km 13,750 niveleta silnice
sleduje niveletu trati.
Maximální podélný spád je 3,88 % na délku 850 m u varianty VB2 trasy v prostoru Horního
Oldřichova. V úsecích, kde niveleta silnice sleduje niveletu trati, se podélné spády pohybují
v rozmezí od 1,1 % do 2,3 %. V ZÚ trasy se musí v dalších stupních dořešit odvodnění
podjezdu ve vztahu k výškám povodňových vln na Jílovském potoce a na Labi.
Křižovatky
Na přeložce silnice I/13 vedené po trati ČD Děčín – Novousedlice je navrženo 10 křižovatek.
V prostoru Horního Oldřichova jsou navrženy dvě varianty směrového vedení silnice I/13. U
varianty VB1 vedené po trati ČD je navržena v km 2,280 styková křižovatky Horní Oldřichov
– východ s odbočovacím pruhem pro levé odbočení na silnici I/13. Spojovací komunikace je
napojena na stávající Oldřichovskou ulici v prostoru před areálem Kovočasu. Ve variantě
VB2, kdy trasa přeložky silnice I/13 opouští těleso trati v této lokalitě, je v místě křížení
Oldřichovské ulice navržena průsečná křižovatka Horní Oldřichov – východ s odbočovacími
pruhy na silnici I/13.
Mosty, tunely
Rozsah návrhu mostních objektů je patrný ze situace a je dán vedením trati ČD a rozsahem
stávajících železničních mostů. U drážních mostů bude nutné demolovat vrchní nosnou
konstrukci a u části mostů i stávající spodní stavbu (upřesní se v dalších stupních
dokumentace po vyhodnocení stavebního stavu a geometrie spodních staveb stávajících
mostů). Na trati se jedná vesměs o malé mosty rozpětí od 3 m do 20 m, které kříží stávající
komunikace (ulice ve městech a obcích, silnice III. tříd a polní cesty) a stávající vodoteče.
V místě stávajících mostů jsou navrženy nové silniční mosty a ty jsou doplněny o další malé
mosty v křižovatkách a na spojovacích komunikacích od křižovatek na stávající komunikace.
V Děčíně v prostoru dřívějšího pivovaru na rozhraní Podmokel a Letné a dále u varianty VB1
v lokalitě Horního Oldřichova jsou na ochranu stávající zástavby a zachování propojení
městských částí navrženy dva mělké přesypané tunely.
V ZÚ je v místě křížení trati ČD Děčín - Praha navržen nový podjezd (viadukt) délky 75 m.
Jedná se o rámovou konstrukci šířky 8,0 m a výšky 5 m. Nad viaduktem se nachází kolejiště
hlavního nádraží Děčín. Stavbu je nutné provést za provozu na hlavní trati Děčín – Praha
s tím, že výluky budou pouze na jednotlivých kolejích. Podrobné technické řešení je možné
navrhnout až po zaměření.
Km 0,610 – km 0,810, v tomto úseku je navržen mělký přesypaný dvoupruhový tunel délky
200 m (délka tunelu se upřesní po zaměření terénu a po vyhodnocení hlukových zátěží).
Světlá šířka v tunelu je 8,0 m a výška 5,5 m. Tunel je veden ve směrovém oblouku o
poloměru 400 m. Niveleta je upravena tak, aby výška přesypání byla cca 1,0 m, a nad
tunelem bylo možné vést městské komunikace. Podélný spád nivelety v tunelu je 1,5 %.
V lokalitě Horního Oldřichova je ve variantě VB1 na stávající trati mezi km 2,515 až km 2,645
navržen mělký přesypaný dvoupruhový tunel délky 130 m (délka tunelu se upřesní po
zaměření terénu). Světlá šířka v tunelu je 8,0 m a výška 5,5 m. Tunel je ve směrovém
oblouku o poloměru 300 m. Niveleta je upravena tak, aby výška přesypání byla cca 0,6 - 1,0
m, a nad tunelem bylo možné vést stávající Oldřichovskou ulici. Podélný spád nivelety
v tunelu je 1,9 %.
Celkem jsou na trase varianty VB navrženy 33 mosty a 2 tunely.
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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3.
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 podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz
podmínky 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

1. Srovnávací nulová varianta je z hlediska vlivu na obyvatelstvo nejméně přijatelná a
vykazuje největší vlivy na obyvatelstvo.
2. Varianta VA je na hranici přijatelnosti, přičemž podvarianta VA1 (povrchová) je zcela
nepřijatelná, a podvariantu VA2 (tunelovou) lze považovat za mimořádné krajní řešení
s rozsahlým komplexem minimalizačních ale i kompenzačních opatření. Podmínkou u
VA2 je potvrzení její realizovatelnosti vzhledem k obtížným geologickým podmínkám
v místě tunelu. Přesná délka tunelu ve variantě VA2 bude případně specifikována v rámci
dokumentace pro územní rozhodnutí na základě geologického průzkumu a dalších
šetření. K této variantě je zásadně nesouhlasné vyjádření orgánu státní správy v ochraně
přírody. Z hlediska vlivů na obyvatelstvo je mírně vhodnější než varianta VB.
3. Varianta VB je přijatelná při dodržení navržených minimalizačních a ochranných opatření.
Podvarianty VB1 a VB2 lze z hlediska vlivu na životní prostředí považovat za přibližně
rovnocenné.
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5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
KOVOČAS, výrobní družstvo, Děčín
Sdružení občanů za udržitelný rozvoj města Děčína
Okresní hospodářská komora Děčín
Občanské sdružení Podmokly proti přivaděči
Občanské sdružení EKO Horní Oldřichov
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín
Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Občanské sdružení pro ekologickou dopravu na Děčínsku
Vyjádření územních samosprávních celků:
Statutární město Děčín
Město Jílové
Rada Ústeckého kraje
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Povodí Ohře, s.p.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Ministerstvo zemědělství
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor geologie
MŽP – odbor ochrany ovzduší – č.1
MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí
Obvodní báňský úřad v Mostě
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a zemědělství
Správa CHKO České středohoří
Správa CHKO Labské pískovce
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Vyjádření jsou vypořádána, problémové okruhy vysvětleny, v případě potřeby stanoveny
podmínky v příslušné kapitole posudku.

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:

„Přeložka silnice I/13 Děčín – D8“
ve variantě VB (přijatelná, významně vhodnější), podvariantě VB1 nebo VB2
(podvarianty jsou srovnatelné) a ve variantě VA (pouze v podvariantě VA2 - tunelové),
která představuje mimořádně krajní řešení a je na hranici přijatelnosti (významně
méně vhodná),
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:
Příprava záměru
•

Dokumentace pro územní rozhodnutí bude vycházet z principů technické studie, která
byla posouzena v procesu EIA a bude respektovat závěry procesu EIA.

Obyvatelstvo
• Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
rozptylová studie pro sledované ukazatele, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne
konkrétní minimalizační opatření. Tato rozptylová studie bude vycházet z aktuální
dopravní studie území.
• Ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení bude zpracována aktualizovaná
hluková studie, která se zaměří i na fázi výstavby a navrhne konkrétní minimalizační
opatření. Tato hluková studie bude vycházet z aktuální dopravní studie území.
•
•

V případě realizace varianty VB zvážit možnost prodloužení podpovrchového
(přesypaného) tunelu v prostoru cca km 0,6 – 1,0 z navržených 170 m na 400 – 500 m.
Bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V něm budou konkretizována opatření
na minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí během výstavby.
Jedná se především o:
- ochranná opatření u významných zdrojů hluku (kryty, mobilní zástěny, kontrola
technického stavu), na základě výsledků aktualizované hlukové studie,
- vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 21,00 do 7,00 hodin,
- zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou
manipulací se sypkými materiály, udržování vozovek v bezprašném stavu,
- kontrolu zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu
během cesty,
- zajištění očisty vozidel před výjezdem z areálu staveniště,
- upřesnění přepravních tras při dovozu a odvozu materiálu, aby byl minimalizován vliv
na obyvatelstvo i přírodu.
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Ochrana přírody
• Stavba se nachází v CHKO České Středohoří a je potřeba minimalizovat zásah do
krajinného rázu. V dalším stupni projektové dokumentace po výběru výsledné varianty
zpracovat studii krajinného rázu, která vychází z upřesněného technického řešení
výsledné trasy.
• Ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je třeba z hlediska vlivu na
zvláště chráněné území, ÚSES, VKP zvážit tato řešení:
Zvláště chráněná území
při výběru varianty A je třeba zvážit a navrhnout všechna možná kompenzační opatření,
tak aby vliv trasy na CHKO České středohoří byl co nejmenší. Zpracovat samostatnou
studii, která upřesní vliv přeložky na přírodní památku Jílovské tisy a stanoví
minimalizační opatření
ÚSES
v případě realizace varianty VA zajistit v dalších stupních projektové dokumentace:
- rozšíření mostního objektu, který převádí nadregionální biokoridor NBk 17 - 28 z 20
m na min. šířku 40 m, tak aby byly zajištěny podmínky ochrany přírody
- podrobně zpracovat vliv trasy na LBc 13, varianta VA prochází okrajem biocentra,
minimalizovat zásah do Bc
- zajistit převedení biokoridoru Bk 29 - 31 přes přeložku v místě křížení
- zajistit převedení biokoridoru Bk 25 přes přeložku v místě křížení
- zvážit možnost posunutí Bk o několik metrů jižně, tak aby nedocházelo ke kontaktu s
trasou
v případě realizace varianty VB zajistit v dalších stupních projektové dokumentace:
- rozšíření mostu v úseku (km 4,7 – 4,9) na 40 m, aby byly splněny podmínky
funkčnosti nadregionálního biokoridoru
- u varianty VB1 zajistit převedení biokoridoru 17- 30
- VKP
upřesnit technická opatření, aby funkčnost významných krajinných prvků byla zachována.
• Zpracovat biologické hodnocení, které bude zaměřeno na cenné botanické lokality a
biotopy s výskytem vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů i obratlovců
(např. louky na k.ú. Martiněves, na kterých se vyskytují „naturové“ druhy modrásků,
chřástal polní aj. a louky v okolí Jílového, Modré, Libouchce s výskytem zvláště
chráněných druhů ptáků - chřástal polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný a s populací
kriticky ohroženého střevlíka zlatitého). Pozornost věnovat detailnějšímu průzkum
pískovcových skal z důvodu možného výskytu druhu Trichomanes speciosum, sesuvům
a místům protierozních opatření. V rámci biologického hodnocení navrhnout konkrétní
opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů (korekce trasy
přeložky, technické řešení, biologická opatření, organizační opatření z hlediska časového
provádění prací či lokalizace stavebních dvorů, příjezdových tras, deponií atd.).
Hodnocení projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a jeho závěry zapracovat do
projektu pro územní rozhodnutí.
• V dalším stupni projektové dokumentace (DÚR) po výběru a zaměření trasy, musí být
vypracována samostatná příloha vlivu stavby na prostupnost krajiny ve vztahu k migraci
živočichů.
• V dokumentaci pro územní rozhodnutí bude zpracován projekt vegetačních úprav. Ten je
potřeba následně schválit příslušnými orgány ochrany přírody a na základě tohoto návrhu
zpracovat technickou studii území s počty a druhovým zastoupením plánovaného
ozelenění stavby (projekt zeleně), který bude řešen a předložen k odsouhlasení v rámci
stavebního řízení.
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Zpracovat dendrologický průzkum v němž je nutné provést zhodnocení dřevin určených
ke kácení, uvést jednotlivé druhy, množství a obvody jednotlivých kmenů ve výšce 130
cm nad zemí. Dále stanovit odpovídající kompenzaci za tyto pokácené dřeviny v podobě
odvodů či náhradních výsadeb.

Půda
• V místech, kde bude trasa vstupovat na lesní pozemky nebo, kde bude zasahovat do 50
m od kraje lesa, musí investor požádat o odnětí z PUPFL, příp. o souhlas se zásahem do
ochranného pásma. Z hlediska ZPF – investor stavby požádá podle § 9 odst. 5 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, o souhlas s odnětím ze ZPF.
• Zpracovat výpočet náhrad škod na lesních a zemědělských pozemcích a určit výši
poplatku za trvalé a dočasné odnětí dotčených pozemků určených k plnění dané funkce.
• Zpracovat projekt rekultivace lesních pozemků dočasně odňatých z PUPFL.
• V dalším stupni přípravy stavby (po stanovení konečné varianty a po zaměření terénu)
bude provedena evidence ploch sesuvů případně dotčených stavbou a stanovena
opatření pro minimalizaci vlivů na jejich plochy.
• Navržené technické řešení (zejména mostních objektů) bude respektovat skutečnost, že
stavba se nachází v CHKO České Středohoří a je potřeba minimalizovat zásah do
krajinného rázu.
Voda
• Pro vybranou variantu musí být prověřeny detailní hydrogeologické i inženýrskogeologické poměry v trase. Musí být proveden podrobný hydrogeologický, inženýrskogeologický a geotechnický průzkum. Na základě toho bude upřesněno opatření na
ochranu podzemních vod při výstavbě i při provozu. Dále bude navržen způsob návrhu a
výstavby vzhledem k sesuvným územím.
• Podrobný hydrogeologický průzkum bude předložen Povodí Ohře s.p. k vyjádření ještě
před zpracováním PD k územnímu řízení.
• Budou navržena opatření na minimalizaci množství odváděných dešťových vod z
komunikací do vodních toků a opatření na zpomalení odtoku (retenční nádrže, vsak).
• V rámci zpracování dalšího stupně PD budou navržena opatření na ochranu povrchových
a podzemních vod proti jejich kontaminaci nebezpečnými látkami.
• Bude zpracován havarijní řád pro případ úniku ropných látek v průběhu výstavby a
provozu.
Odpady
• Bude upřesněna bilance odpadů a zpracován plán odpadového hospodářství, který
specifikuje nakládání se vzniklými odpady v souladu s legislativou.

Realizace záměru
•

Oznamovatel zajistí pro stavbu nezávislý ekologický dozor vybavený dostatečnými
pravomocemi. Náplní činnosti ekologického dozoru bude kontrola plnění podmínek
stanoviska EIA a podmínek následných správních rozhodnutí v oblasti péče o veřejné
zdraví, ochrany ovzduší, ochrany vod a půd, nakládání s odpady a ochrany přírody.

Obyvatelstvo
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Při výstavbě dodržovat dobu kdy je povolen zvýšený hygienický limit pro stavbu, to je od
7 do 21 hodin.
Organizovat stavební práce tak aby nebyly nejhlučnější práce prováděny v ranních ani
v podvečerních hodinách.
Organizovat stavební dopravu tak aby byla rovnoměrně rozložena v průběhu pracovního
dne.
Vjezd do trasy stavby řešit tak aby se v maximální míře vyhýbala obytným lokalitám.
Zajistit důsledné čištění nákladních automobilů před vjezdem na veřejné komunikace.

Půda
• Minimalizovat dočasné zábory půdy.
• Zajistit oddělené deponování ornice a podorniční vrstvy.
• V bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) vyloučit zemědělskou produkci.
• Zajistit archeologický dohled vzhledem k tomu, že zájmové území se pokládá za území
s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2, z.č. 20/87 Sb. O státní péči ve znění
novely zákona č. 242/92 Sb. Investor v předstihu před zahájením výstavby uzavře
smlouvu o podmínkách provedení archeologického dohledu a záchranného
archeologického výzkumu.
Voda
• Výstavba bude probíhat v souladu se schváleným plánem organizace výstavby (POV).
Staveniště musí být vybaveno tak, aby veškeré produkované odpadní vody byly řádně
zneškodňovány a nedocházelo ke znečisťování povrchových ani podzemních vod.
Všechny používané stroje při realizaci stavby i odlesňování musí být v dobrém
technickém stavu a to zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.
• Neskladovat v areálu staveniště látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební
mechanismy. Nutné doplňování pohonných hmot do málo pohyblivých stavebních strojů
realizovat za přísných preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty apod.).
• Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a tuto techniku zabezpečit
lokálním zpevněným podložím (panely) v podobě instalací záchytných nádob se sorbenty
pod stojícími stavebními mechanismy.
• Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště.
Odpady
• Upřesnit v prováděcích projektech stavby jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění.
• Vytvořit ze strany dodavatele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.
• Přednostně znovu využívat, popř. recyklovat a energeticky využívat vzniklé odpady před
jejich ukládáním na skládku.
•
•

Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.
Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.

Zeleň
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Kácení dřevin realizovat v nezbytně nutném minimálním rozsahu pouze v období
vegetačního klidu (říjen-březen).
Chránit stromy, které nebudou pokáceny a budou se nacházet v blízkosti pohybu
stavební techniky, podle ČSN DIN 18 920, tzn. realizovat opatření na zachování zbytkové
zeleně (ochrana kmene i ochrana kořenové části) během stavby, včetně ochrany dřevin
při přeložkách inženýrských sítí.
Realizovat navržené sadové úpravy stavby přesně dle projektu. Pro výsadbu budou
využity zejména domácí druhy dřevin.

Provoz záměru
•
•

•
•

Provést kontrolní měření hluku ve venkovním prostředí, které ověří předpoklady
akustické studie.
Na svahy násypů a zářezů, použít ornici ze skrývky. Zatravnění a výsadbu zeleně
provést v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a
zářezů. Na svahy s větším sklonem použít geotextilii s travním semenem. O vysázené
dřeviny je nezbytné alespoň dva roky pečovat (zálivka, dosadba).
V rámci kompenzačních opatření realizovat náhradní výsadbu dřevin za vykácené
dřeviny rostoucí mimo les. Rozsah náhradní výsadby a lokality stanoví orgán ochrany
přírody.
Bude zajištěna následná péče o nově založené lesní porosty (plochy z dočasného odnětí
z PUPFL) až do stadia jejich zajištění ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 03.03.2008
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
RNDr. Jiří Veselý – vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu
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VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k dokumentaci
RNDr. Jiří Veselý: Posudek - Přeložka silnice I/13 Děčín – D8. Hodnocení vlivů na lokality
Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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