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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Název záměru

Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Trasa přeložky silnice I/13 navazuje na obchvat města Ostrova a je vedena do obce Smilova,
kde opět navazuje na stávající silnici I/13. Varianty řešené na pravém břehu Ohře jsou
vedeny po svazích Doupovských hor. Varianty na levém břehu Ohře prochází hornatým
terénem na Krušnohorské straně. Konec úpravy je na hranici kraje za vrcholem stoupání, za
obcí Boč ve směru na Pernštejn.
Délka silnice se pohybuje dle variant v rozmezí 12,348 km do 13,196 km.
Směrové a výškové vedení je ve Vyhledávací studii navrženo tak, aby respektovalo
konfiguraci terénu a dané sídelní útvary. Navržená stavba kříží v posuzovaných trasách řeku
Ohři, potok Hornohradský, Pekelský a Bočský a méně významné vodoteče. Dále pak kříží
železniční trať Cheb – Chomutov a silnice I. třídy a III. třídy.
Stávající silnice I/13 zůstane ve funkci a bude zajišťovat místní provoz.
Stavba bude zahrnovat také přeložky inženýrských sítí v dotčeném území a napojení
stávajícího místního dopravního systému.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:
obce:
katastrální území:

4.

Karlovarský
Ostrov, Stráž nad Ohří, Krásný les, Vojkovice,
Ostrov, Květnová, Stráž nad Ohří, Korunní, Boč, Smilov nad Ohří,
Peklo, Krásný les, Damice, Jakubov, Doupov u Hradiště

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65 99 33 90

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Na Prankráci 546/56
Praha 4, 145 05
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná firmou Athos-co, s.r.o. Praha, Ing. Vyhlas Zbyněk, držitel osvědčení
odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb.,
č.osvědčení 13943/1638/OPVŽP/94.
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: Hodnocení stavby na kvalitu ovzduší, Hodnocení
stavby z hlediska zatížení obyvatel hlukem z dopravy, Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví,
Výsledky biologických průzkumů, Posouzení významnosti vlivů stavby na lokality soustavy
Natura 2000
Dokumentace je doplněna Výkresovou částí a Fotodokumentací vlivů stavby na krajinný ráz.
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
Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov

B.I.2. Kapacita záměru
Trasa přeložky silnice I/13 navazuje na obchvat města Ostrova a je vedena do obce Smilova,
kde opět navazuje na stávající silnici I/13. Varianty řešené na pravém břehu Ohře jsou
vedeny po svazích Doupovských hor. Varianty na levém břehu Ohře prochází hornatým
terénem na Krušnohorské straně. Konec úpravy je na hranici kraje za vrcholem stoupání, za
obcí Boč ve směru na Pernštejn.
Délka silnice se pohybuje dle variant v rozmezí 12,348 km do 13,196 km.
Směrové a výškové vedení je ve Vyhledávací studii navrženo tak, aby respektovalo
konfiguraci terénu a dané sídelní útvary. Navržená stavba kříží v posuzovaných trasách řeku
Ohři, potok Hornohradský, Pekelský a Bočský a méně významné vodoteče. Dále pak kříží
železniční trať Cheb – Chomutov a silnice I. třídy a III. třídy.
Stávající silnice I/13 zůstane ve funkci a bude zajišťovat místní provoz.
Stavba bude zahrnovat také přeložky inženýrských sítí v dotčeném území a napojení
stávajícího místního dopravního systému.

B.I.3. Umístění záměru
Stát

(NUTS I):

Česká republika

Region

(NUTS II):

Severozápad

Kraj

(NUTS III):

Karlovarský

Okres

(NUTS IV):

Karlovy Vary

Obce

(NUTS IV):

Ostrov
Stráž nad Ohří
Krásný les
Vojkovice

Místo:

Květnová
Damice
Stráž nad Ohří
Korunní
Kamenec
Boč
Smilov

Katastrální území:

Ostrov
Květnová
Stráž nad Ohří
Korunní
Boč
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Smilov nad Ohří
Peklo
Krásný les
Damice
Jakubov
Doupov u Hradiště

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o novou stavbu dopravního charakteru. Svým rozsahem a budoucím využitím se
jedná o zásadní liniovou novostavbu nadregionálního významu.
Zpracovateli dokumentace nebylo v době zpracování známo, že by stavba silniční přeložky
měla být kumulována s jinými záměry.

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
Silnice I/13 je významným silničním tahem a je součástí mezinárodní evropské komunikace
E442. Úsek silnice I/13 od ukončení obchvatu Ostrova až po Smilov je vedle trasy silnice I/13
v Klášterci nad Ohří posledním nevyřešeným úsekem komunikace E442, tj. mezinárodní
silnice spojující Karlovy Vary, Liberec, Olomouc a Žilinu.
Komunikace plní důležitou funkci vnitrostátního propojení průmyslových center a dopravního
obsloužení oblasti severozápadních Čech.
Stávající silnice od Ostrova prochází zvlněným pahorkovitým územím Ostrovské pánve až za
obec Damice a dále potom postupuje údolím řeky Ohře. Trasa silnice od Stráže nad Ohří do
Boče prochází stísněným údolím Ohře a kopíruje levý břeh řeky. Šířka stávající vozovky je
převážně 8 m s minimálními krajnicemi, v některých úsecích dokonce bez krajnice, což je s
ohledem na strmé skalní útvary a strmé svahy koryta bez svodidel velmi nebezpečné.
Silnice má nevyhovující směrové a výškové poměry a vzhledem k terénu a přilehlé zástavbě
ji nelze zrekonstruovat na přijatelné parametry. Silnice je silně zatížena kamionovou
dopravou. Průtahy obcemi Květnová, Damice, Stráž nad Ohří a Boč mají výrazně negativní
vliv na obyvatelstvo zmíněných obcí a to zvláště z hlediska hluku, exhalací a dopravní
bezpečnosti (na stávající komunikaci procházející obcemi nejsou chodníky ). Silnice I/13 se
postupně rekonstruuje, budují se obchvaty sídelních útvarů a homogenizuje se na silniční
kategorii S 11,5/80 dle ČSN 73 6101.
Územím prochází železniční trať Cheb - Chomutov.
Morfologicky je údolí řeky Ohře velmi výrazné, doprovázené nápadnými tvary sopečných
vrchů, krajinářsky a esteticky velmi působivé. Zájmové území se nachází v Ostrovské pánvi
klínovitě vybíhající mezi Krušné a Doupovské hory. Celé dotčené území představuje z
hlediska širších vztahů významné biocentrum nadregionálního významu, cenné pro své
nesporné krajinářské a přírodovědné hodnoty.
Trasa přeložky silnice I/13 byla navržena variantně ve vyhledávací technické studii
vypracované firmou Pragoprojekt, a.s., 06/2004 (dále jen Studie). Zpracování Studie bylo
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zadáno z důvodu vytvoření podkladu pro účinnou územní
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ochranu plánované silnice, příp. jednotlivých jejích etap; zpřesněná trasa by měla být
podkladem ÚPD VÚC i ÚPD jednotlivých obcí. Studie umisťuje stavbu do daného územního
koridoru a snaží se přitom shrnout všechny požadavky a respektovat nároky na komunikaci z
funkčního hlediska. Studie tedy vyhledává možnosti trasování tohoto silničního tahu v
Karlovarském kraji v oblasti obce Ostrov - Smilov.
Studie byla ŘSD (tj. oznamovatel ve smyslu zák. 100/2001 Sb.) poskytnuta jako podklad pro
vypracování dokumentace vlivu této stavby na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001
Sb. (Dokumentace EIA).
Navržený záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
do kategorie I, tj. záměry, které vždy podléhají posouzení. Záměr tedy podléhá povinnému
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí v režimu zákona č. 100/2001 Sb. a příslušným
orgánem ve smyslu tohoto zákona je Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Oznámení připravovaného záměru bylo zpracováno v dubnu 2005 v souladu s paragrafem 6,
odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. s obsahem a rozsahem dle přílohy č.3 k výše uvedenému
zákonu. Příslušný orgán, tj. Ministerstvo životního prostředí České republiky, následně
provedl zjišťovací řízení.
Závěr zjišťovacího řízení byl vydán dne 25.7.2005 pod č.j. ŽP/15416/05.
Všechny připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení jsou v této dokumentaci akceptovány.
1.5.1. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Stav zpracované územně plánovací dokumentace v zájmovém území trasy přeložky silnice
I/13 ukazuje následující tabulka.
Tabulka č. B.1.5.-1.:
Přehled zpracování územně plánovací dokumentace v zájmovém území stavby
Obec

Druh ÚPD

Zpracovatel

Termín zpracování

Ing. Arch. Kasková,
Ostrov

Územní plán

Sokolovská 54,

ÚP schválen r. 2002

360 05 Karlovy Vary
Stráž nad Ohří

Koncept ÚP

Ing. Arch. Kasková,
Sokolovská 54,
360 05 Karlovy Vary
Regulační plán pro Krásný
Les - Ing. Arch. I. Štros,
Dlouhá 66, 363 01 Ostrov,

Krásný Les

Regulační plán

Regulační plán pro Damice
- Ing. Arch.A. Kasková,
Sokolovská 119/54, 360 05
Karlovy Vary

Vojkovice

ÚP

Ing. Arch. I. Štros,
Dlouhá 66, 363 01 Ostrov
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Přeložka silnice I/13 je zapracována do dosud platné územně plánovací dokumentace
Územní plán sídelního útvaru Stráž nad Ohří, která je v souladu s Územním plánem velkého
územního celku Karlovarsko - sokolovské aglomerace (zpracovatel IRUP Ing.arch.J.Jelínek,
schváleno 01.2001). Trasa přeložky uvažované v tomto ÚP není úplně totožná s žádnou z
variant posuzovaných touto dokumentací - nejvíce se přibližuje pravobřežní variantě 1.
V současné době je schváleno zadání územního plánu obce Stráž nad Ohří a je zpracován
jeho koncept. Tento koncept není dosud projednán. Ve schváleném zadání a zpracovaném
konceptu jsou obsaženy všechny posuzované varianty.
V regulačním plánu pro obec Krásný Les a Damice není přeložka silnice I/13 řešena.
V územním plánu pro obec Vojkovice, pod kterou spadá k.ú. Jakubov, není přeložka silnice
I/13 řešena.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Studie sloužící jako podklad pro hodnocení řeší pět základních variant přeložky silnice I/13,
přičemž varianta pravobřežní č. 2 je převzata ze studie z roku 1992. Úsek od Ostrova po
Damice (km 0,0 - 4,0) je řešen stejně pro všech pět variant. Řešení tohoto úseku je součástí
levobřežní varianty č. 1.
Počátek navržených tras navazuje na obchvat města Ostrova. Konec úpravy je na hranici
kraje, za obcí Boč ve směru na Pernštejn.
U levobřežních variant je terén na Krušnohorské straně, především za vyústěním
Hornohradského potoka, velmi členitý s velkými výškovými rozdíly. Tím si tyto varianty
vynucují větší zásah do území cenného pro své krajinářské a přírodovědecké hodnoty.
Varianty vedené po pravém břehu Ohře zasahují do svahů Doupovských hor. Více se
dotýkají zástavby obcí a to zejména chatových oblastí poblíž železničního mostu ve Stráži
nad Ohří a pod obcí Boč. Další problematické místo představuje registrovaný sesuv a
kamenolom nacházející se jižně od železniční stanice Stráž nad Ohří. Nemalý problém,
představuje průchod oblastí obce Korunní, kde je jímána a stáčena minerální voda Korunní
kyselka. Všechny zpracované varianty procházejí ochranným pásmem 2.stupně přírodních
minerálních vod Korunní, varianta levobřežní č. 2, pravobřežní č. 1, pravobřežní č. 2 a
kombinovaná prochází ochranným pásmem 1. stupně.
Silnice je určena pro převedení veškeré tranzitní, dálkové ale i regionální dopravy a je Studií
navržena v kategorii S 11,5/80(70). Směrové a výškové poměry nezajistí rozhledovou délku
na předjíždění, a proto je od km 2,0 navržené rozšíření komunikace o přídatný jízdní pruh
š=3,5 m. Zpevněná krajnice podél přídatného pruhu bude zúžena na 0,5 m z důvodů
menšího záboru a nepřístupnosti cyklistů na komunikaci. Přídatný pruh bude řešen pokud
možno tak, aby ve stoupání byly dva pruhy.
Pomocí mostních objektů jsou překonávány překážky jako silnice, železnice a vodní toky.
Návrh mostu byl kromě dalších kritérií stanoven tak, aby byla zajištěna průchodnost trasy pro
zvěř a na rozumnou míru byly minimalizovány násypy.
Stavba bude zahrnovat také přeložky inženýrských sítí v území a napojení stávajícího
místního dopravního systému.
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Součástí stavby bude též systém odvodnění komunikace včetně navazujících technických
opatření (dešťové usazovací nádrže, vsakovací a vyrovnávací nádrže, odpadní kanály,
úpravy koryt toků apod.).
Provozování navrhované stavby nevyžaduje trvalé nasazení pracovních sil. Komunikace a
její související objekty budou provozovatelem / správcem udržovány periodicky společně s
jinými úseky komunikací podle harmonogramu činností vytvořeného pro různé druhy
konstrukcí a různá roční období v jednosměnném pracovním cyklu. Mimořádné a havarijní
situace budou řešeny na základě havarijních plánů specializovanými složkami správce
komunikace, nebo odbornou firmou pracující v požadovaném oboru, a to bez ohledu na
směnnost pracovního cyklu.
Stávající silnice I/13 zůstane ve funkci a bude zajišťovat místní provoz.
Uvedení daného úseku do provozu se předpokládá nejdříve v roce 2020.
Tab. B.I.6.-1. Intenzit dopravy:
Rok

Intenzita ( vozidla/den )
N1

Ostatní těžká

Osobní

Celkem

2005 (stávající)

567

1390

4377

6372

2020

690

1700

5550

7490

Úroveň navrženého technického řešení:
Úroveň zpracování Studie odpovídá stávajícímu standardu pro daný stupeň projektové
přípravy. Zpracovatel Studie garantuje vypracování návrhu koncepce a technického řešení
stavby v souladu s platnými technickými předpisy a normami.
I.6.1. Stručný popis technického řešení navrhovaných variant
•

Návrhová rychlost je 80 km/hod

•

Silnice je navržena v kategorii S 11,5/80 (70)

•

Minimální doporučený poloměr směrového oblouku Rmin je 250 m (kombinovaná trasa)

•

Maximální podélný sklon 6,00 % (levobřežní č.2)

Popis navržených variant
Levobřežní č. 1 (L 1)
Úsek ZÚ - km 4,0
Začátek směrově a výškově navazuje na obchvat Ostrova. Nová trasa silnice I/13 je vedena
vlevo od stávající silnice I/13 až za obec Damice. V km 2,075 dochází ke změně kategorie.
Základní kategorie S11,5/80 je rozšířená o přídatný pruh.
V tomto úseku jsou dvě mimoúrovňové křižovatky. V cca km 1,3 dojde ke křížení se silnicí
III/2236 ve směru Květnová - Maroltov. Druhé křížení je navrženo v cca km 3,7 se silnici
III/2238 Damice - Krásný les.
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Úsek km 4,0 – KÚ
Varianta L1 je výlučně vedena po levém strmějším břehu řeky Ohře. Nejmenším směrovým
obloukem je poloměr 400 m. Přibližně v km 4,9 kříží dnešní silnici I/13, která bude přeložena.
Přeložka v kategorii S 7,5 podchází v km 5,03 navrženou silnici I/13. Z této přeložené
komunikace bude odbočovat příjezdová cesta k chatové oblasti mezi železniční tratí a řekou
Ohře. V km 5,500 překračuje trasa Hornohradský potok a stávající silnici I/13 mostem o
délce 220 m. Dostává se do svahu Krušných hor a vede přibližně 200 - 400 m nad obcí Stráž
nad Ohří. V km 7,0 přechází trasa mostem dl. 210 m s výškou 25 m nad údolím Pekelského
potoka. Těsně za mostem se dostává do tunelu délky 285 m jež podchází skalní masív s
max. nadložím 50 m. V km 7,73 bude přeložena polní cesta. Konfigurace terénu na
Krušnohorské straně si vyžádala v km 8,40 návrh dalšího tunelu o délce 125 m. V dalším
úseku do obce Boč, vzhledem k příčně šikmému terénu, je navrženo 5 mostů v celkové
délce 826 m a opěrné a zárubní zdi v délce 1535 m. Dále trasa stoupá největším podélným
spádem 5% podél Bočského potoka, který v km 11,28 překlenuje mostem dlouhým 210 m .
Dlouhým směrovým obloukem se trasa stáčí a napojuje na stávající silnici I/13 na přímém
úseku od Klášterce n. Ohří. Na trase je jedna mimoúrovňová křižovatka. Situována je za obcí
Boč, která propojuje navrženou komunikaci se stávající sil. l/13.
Mostní objekty, tunely a opěrné zdi
Mosty jsou navrženy tak, aby rozpětí mostů odpovídalo jejich výšce nad terénem
překonávané překážky. U mostů přes Ohři je stanoveno rozpětí hlavního pole přes řeku 80
m, což ve většině případů znamená, že podpěry jsou sice v řece, ale mimo její hlavní
proudnici. Umístění podpěr zcela mimo řeku by zvláště při šikmém křížení znamenalo
značné zvětšení rozpětí, tedy větší stavební náklady a vyšší průřez mostu. Vyšší průřez
mostu působí v krajině nepříznivě, zvláště při malých výškách nad terénem.
Opěrné i zárubní zdi budou do max. výšky 8 m. Svahy nad zdmi jsou navrženy 1:1.
Upřesnění sklonů svahů bude provedeno v dalších projektových stupních na základě
podrobnějšího inženýrsko-geologického průzkumu.
Nejdelším mostem v této variantě je most v km 8,635 o 7 polích délky 228 m. Maximální
rozpětí mostu je 50 m. Součástí varianty jsou i dva tunely. Tunely navrhované na trase je s
ohledem na jejich délku nutné vybavit služebními chodníky a osvětlením. Doprava v tunelu
bude řízena proměnnými dopravními značkami, v tunelu budou bezpečnostní SOS kabiny,
telefonní vybavení, náhradní osvětlení. Doporučné je vybavit tunely televizním dohledem a
automatickými hlásiči požáru.
Tab. B.1.6.-2. Mostní objekty
km

lokalizace

délka

rozpětí

1,415 vodoteč, silnice

132 m

21+3x30+21 m

3,360 Plavenský potok

72 m

21+30+21 m

102 m

21+30+30+21 m

18 m

18 m

5,100 přeložka sil. I/13, příjezd k chatám

132 m

21+3x30+21 m

5,505 Hornohradský potok, stáv.sil. I/13

220 m

35+3x50+35 m

3,765 přeložka sil Damice – Krásný Les
3,990 vodoteč
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6,930 Pekelský potok

210 m

30+3x50+30 m

7,750 přeložka polní cesty, vodoteč

18 m

18 m

8,200 most v příčném svahu

72 m

21+30+21 m

8,635 most v příčném svahu

228 m

24+5x36+24 m

9,350 vodoteč

106 m

23+30+30+23 m

9,630 most v příčném svahu

210 m

25+4x40+25 m

210 m

25+4x40+25 m

72 m

21+30+21 m

210 m

25+4x40+25 m

10,550 vodoteč, silnice
10,890 silnice
11,280 Bočský potok, stáv.sil. I/13
Tunely
Km 7,115 - 7,400 - délka 285 m
Km 8,338 - 8,463 - délka 125 m
Opěrné zdi
Tab. B.1.6.-3. Opěrné zdi
km

délka (m)

průměr. výška (m)

plocha (m2)

4,600 – 4,850

250

8

2000

4,650 – 4,700

50

5

250

5,750 – 5,950

200

6

1200

6,500 – 6,550

50

6

300

7,900 – 8,000

100

8

800

8,800 – 9,000

200

7

1400

9,050 – 9,280

230

7

1610

9,425 – 9,475

50

6

300

9,800 – 9,850

50

4

200

9,875 – 9,925

50

5

250

9,950 – 10,050

100

3

300

10,175 – 10,225

50

3

150

10,300 – 10,350

50

3

150

10,650 – 10,880

230

6

1380

10,955 – 11,080

125

8

1000

11,400 – 11,450

50

6

250

Střety s významnými inženýrskými sítěmi
Vzdušné vedení - VN 22 kV
•

km 0,680; km 1,600; km 2,070; km 2,790; km 3,250; km 3,780; km 5,330; km 6,000; km
6,350; km 11,100; km 11,500

Vzdušné vedení - VVN 2x110 kV
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km 5,100; km 6,750; km 7,900; km 9,050; km 10,350; km 10,680

Plynovod VTL
•

km 5,000; km 5,330; km 5,600; km 6,700; km 6,950; km 7,700; km 10,650; km 10,900;
km 11,000; km 11,200; km 11,300; km 11,400; km 11,500

Levobřežní č. 2 (L 2)
Tato varianta propojuje variantu levobřežní č.1 a variantu kombinovanou. Do km 7,4 je
vedena shodně s levobřežní variantou č.1. Za tunelem v km 7,4 se složeným obloukem (R1 =
800 m, R2 = 500 m) stáčí do údolí Ohře. V km 7,9 podchází polní cestu. V podélném spádu
6% se dostává na most dlouhý 740 m, který dvakrát kříží řeku Ohři a silnici I/13. Na variantu
kombinovanou se směrově napojuje v km 8,6 a výškově až v km 10,0.
V km 7,9 - 8,1 bude přeložka polní cesty, která v km 7,9 mimoúrovňově kříží novou silnici
I/13. Za obcí Boč bude sjezd na stávající silnici I/13.
Mostní objekty, tunely a opěrné zdi
Do km 7,4 zahrnuje objekty z varianty levobřežní č.1, v úseku km 7,4 - 10,0 této varianty
levobřežní č.2 a od km 10,0 do konce úseku objekty z varianty kombinované.
Tab. B.1.6.-4. Mostní objekty
km

lokalizace

délka

rozpětí

5,100 přel. sil. I/13, příjezd k chatám

132 m

21+3x30+21 m

5,505 Hornohradský potok, stáv.sil. I/13

220 m

35+3x50+35 m

6,930 Pekelský potok

210 m

30+3x50+30 m

40 m

40 m

740 m

23x60+80+4x60+3x80+60

10,785 vodoteč

60 m

18+24+18 m

11,155 silnice

72 m

21+30+21 m

210 m

25+4x40+25 m

7,900 nadjezd
8,600 stáv.sil. I/13, řeka Ohře

11,545 Bočský potok, stáv.sil. I/13
Tunely
Km 7,115 - 7,400 - délka 285 m
Opěrné zdi
Tab. B.1.6.-5. Opěrné zdi
km

délka (m)

průměr. výška (m)

plocha (m2)

4,600 – 4,850

250

8

2000

4,650 – 4,700

50

5

250

5,750 – 5,950

200

6

1200

6,500 – 6,550

50

6

300

7,900 – 8,050

150

8

1200

9,040 – 9,090

50

6

300
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9,100 – 9,300

200

4

1200

9,620 – 9,670

50

8

400

10,065 – 10,265

200

8

1600

11,045 – 11,145

100

8

800

11,225 – 11,345

125

8

1000

11,665 – 11,715

50

6

300

Střety s významnými inženýrskými sítěmi
Vzdušné vedení - VN 22 kV:
•

km 5,330; km 6,000; km 6,350; km 11,750;

Vzdušné vedení - VVN 2x110 kV:
•

km 5,100; km 6,750; km 7,600; km 9,850; km10,350;

Plynovod VTL:
•

km 5,000; km 5,330; km 5,600; km 6,700; km 6,950; km 8,100; km 8,300; km 9,000 9,100; km 9,500 - 9,600; km 9,800; km 9,900; km 10,750; km 10,900; km 11,150; km
11,400; km 11,500;

Pravobřežní č.1 (P 1)
Začátek pravobřežní varianty je situován v km 4,0 u obce Damice. Trasa této varianty je v
převážné délce vedena v oblasti pravého břehu řeky Ohře po úbočí Doupovských hor s tím,
že se v max. možné míře vyhýbá oblasti pramenů Korunní kyselky. Nejmenším poloměrem
je oblouk 375 m . Největší podélný spád je 5%.
V km 5,2 most o délce 390 m překonává železniční trať a řeku Ohři. Most je asi 30 m nad
úrovní Ohře. Za mostem je komunikace vedena místem, které je registrováno jako oblast s
možnými sesuvy. Rozsah sesuvů je 153 ha. Trasa se okrajově dotýká rozptýlené zástavby
obce Stráž n. Ohří. V oblasti kamenolomu v km 7,4 prochází tunelem délky 200 m. Aby se
trasa vyhnula ochrannému pásmu 1. stupně přírodních minerálních vod Korunní, dvakrát
kříží řeku Ohři. Mostem dlouhým 306 m přechází trasa chomutovské zhlaví žel. stanice Stráž
n. Ohří a řeku Ohři na levý břeh. Na pravý břeh Ohře se vrací mostním objektem o délce 261
m. Přes Ohři a železniční trať v prostoru západně od zástavby v obci Korunní vede v zářezu
cca 10 m, pravděpodobně ve skalní hornině. Severně míjí obec Korunní a Kamenec a
mostním objektem cca 60 m nad údolím přechází železniční trať, řeku Ohři a chatovou
oblast. Trasa končí v km 12,957 severně od Smilova na stávající silnici I/13.
Na trase jsou dvě mimoúrovňové křižovatky. V km 7,65 je napojení silnice III/1987 KorunníKamenec. Před obcí Smilov bude mimoúrovňová křižovatka s místní komunikací, na kterou
bude napojena stávající I/13 a sil.III/2235 na Srní. Stávající silnice mezi Damicemi a Stráží
nad Ohří bude přeložena a mostním objektem v km 4,0 mimoúrovňově vykříží novou trasu
silnice I/13.
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Mostní objekty, tunely a opěrné zdi
V této variantě je největší počet křížení s řekou Ohří a železniční tratí. Největším mostním
objektem je most přes údolí Ohře v km 10,77. Při realizaci této varianty je navržen obloukový
most o rozpětí 180 m o celkové délce 330 m. Most by byl dominantou tohoto údolí.
Součástí varianty je i jeden tunel. Zabezpečení tunelu bude jako u tunelů ve variantě
levobřežní č.1.
Mezi obcí Kamenec a Korunní je vzhledem k vysokému násypu a šikmému terénu navržena
nejdelší opěrná zeď délky 250 m.
Tab. B.1.6.-6. Mostní objekty
km

lokalizace

délka

rozpětí

4,498 příčné údolí

102 m

21+30+30+21 m

5,205 Ohře, železniční trať

390 m

50+70+80+70+70+50 m

6,030 vodoteč

320 m

35+5x50+35 m

6,530 vodoteč

18 m

18 m

7,220 vodoteč

18 m

18 m

7,950 silnice, železniční trať, Ohře

306 m 24+2x30+2x36+45+60+45 m

8,380 Ohře, železniční trať

261 m

45+60+45+45+36+30 m

9,175 vodoteč

246 m

36+45+60+60+45 m

330 m

11x33 m

35 m

35 m

10,770 železniční trať, Ohře
12,160 silnice
Tunely
Km 7,320 - 7,52 - délka 200 m
Opěrné zdi
Tab. B.1.6.-7. Opěrné zdi
km

délka (m)

průměr. výška (m)

plocha (m2)

4,950 – 5,000

50

8

400

5,800 – 5,850

50

5

250

6,460 – 6,520

60

7

420

6,750 – 6,850

100

5

500

6,950 – 7,000

50

5

250

8,200 – 8,300

100

4

400

8,750 – 8,900

150

6

900

8,750 – 8,950

200

7

1400

9,375 – 9,425

50

8

400

9,500 – 9,750

250

8

2000

9,850 – 9,900

50

5

250

10,350 – 10,550

200

8

1600
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10,400 – 10,550

150

5

750

11,400 – 11,500

100

5

500

Střety s významnými inženýrskými sítěmi
Vzdušné vedení- VN 22 kV
•

km 5,270; km 5,750; km 6,300; km 6,550; km 6,950; km 7,210; km 8,400; km 9,430; km
10,540; km 12,300

Vzdušné vedení - VVN 2x110 kV
•

km 4,580; km 11,900

Plynovod VTL
•

km 4,450; km 12,400-12,600.

Pravobřežní č. 2 (P)
Tato varianta je převzata ze studie z roku 1992. Směrově a výškově byla upravená na
začátku a konci trasy tak, aby její rozsah byl shodný s ostatními variantami. Z důvodu
podrobnějšího zaměření je i trasa zpracována podrobněji. Komunikace se rozšířila o přídatný
jízdní pruh š=3,5m. Byly upraveny délky přemostění a doplněny zdi tak, aby všechny varianty
byly porovnatelně na stejné technické úrovni.
Trasa se napojuje v km 4,0 na levobřežní variantu č.1. V km 5,140 překonává železniční trať
a řeku Ohři mostem dlouhým 485 m. Dále trasa vede po pravém břehu řeky Ohře. V km cca
5,2 - 6,1 prochází oblastí registrovaných sesuvů. V km cca 7,38-8,2 zasahuje do území
vojenského újezdu. Mostem dlouhým 610 m překonává oblast stáčírny stolních minerálních
vod Korunní a dále je trasa vedena jižně od obce Korunní a Kamenec. V km 10,625
podchází stávající silnici III/1987 spojující Stráž nad Ohří a Okounov. Levým obloukem o
poloměru R = 300 m se stáčí k Ohři a mostem délky 450 m překonává železniční trať a údolí
Ohře s chatovou oblastí na levém břehu. Trasa končí na stávající silnici I/13 v km 13,144.
Stávající silnice I/13 mezi Damicemi a Stráží nad Ohří je v km 4,0 - 4,280 přeložena tak, aby
se mimoúrovňově křížila s novou sil. I/13. Polní cesta v km 5,6, která by byla přerušena
tělesem trasy, je přeložena do km 5,40.
Jsou zde navržena dvě mimoúrovňová křížení. První mimoúrovňové křížení je před závodem
Korunní v km 8,05. Napojuje stávající silnici III/1987. V km 12,345 je navrženo druhé
mimoúrovňové připojení stávající místní komunikace od Smilova na Boč zároveň napojující
stávající silnici I/13.
Mostní objekty, tunely a opěrné zdi
V této variantě jsou tři význačné mosty. První je navržen v km 5,140 přes železniční trať ČD
a řeku Ohři. Další most dlouhý 610 m je veden cca 40 m nad závodem Minerálních vod
Korunní. Třetí most překlenuje ve výšce 80 m nad terénem železniční trať, řeku Ohři a
chatovou oblast v km 11,00. Před závodem Korunní je několik dlouhých zárubních zdí s
max.délkou 375 m.
Tab. B.1.6.-8. Mostní objekty
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lokalizace

délka

rozpětí

4,500 příčné údolí

102 m

21+30+30+21 m

5,140 žel.trať ČD, řeka Ohře, polní cesta

485 m

40+3x100+65+2x40 m

6,090 vodoteč

215 m

50+65+50+50 m

15 m

15 m

6,525 přeložka polní cesty
8,395 stáv.sil. III/1987, závod Korunní

610 m 4x40+55+2x110+55+3x40 m

9,415 místní silnice, vodoteč

160 m

4x40 m

70 m

25 m

450 m

15 x 30 m

10,625 nadjezd
10,975 žel.trať ČD, řeka Ohře, polní cesta
Opěrné zdi
Tab. B.1.6.-8. Opěrné zdi
km

délka (m)

průměr. výška (m)

plocha (m2)

5,800 – 5,825

25

8

200

5,800 – 5,875

75

8

600

6,400 – 6,450

50

6

300

6,750 – 7,100

350

8

2800

7,300 – 7,575

275

8

2200

7,625 – 8,000

375

8

3000

7,675 – 7,775

100

8

800

8,775 – 9,050

275

8

2200

9,525 – 9,625

100

8

800

9,725 – 9,775

50

6

300

9,900 – 10,125

225

8

1800

10,350 – 10,550

200

600

1200

Střety s významnými inženýrskými sítěmi
Vzdušné vedení - VN 22 kV
•

km 5,800; km 6,300; km 12,200

Vzdušné vedení - VVN 2x110 kV
•

km 4,700; km 6,500; km 10,350; km 10,650; km 12,100

Plynovod VTL
•

km 4,500; km 4,650; km 4,750; km 12,600; km 12,300

Varianta kombinovaná (K)
Trasa vychází z km 4,0 varianty levobřežní č.1. Je vedená po levém i pravém břehu řeky
Ohře. V km 5,030, obdobně jako u levobřežní varianty, kříží mostním objektem přeloženou
stávající silnici I/13. V km 5,5 přechází nad údolím Hornohradského potoka a stávající silnicí
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I/13 mostem dlouhým 220 m. Po zářezu vysokém cca 10 m navazuje další most dlouhý 330
m. Tímto mostem trasa ve stoupání 5% přechází z levého břehu na pravý břeh Ohře. Kříží
tak silnici I/13, řeku Ohři a železniční trať. V úseku km 7,4 - 7,8 směrovými oblouky o
poloměru 300 a 250 m oproti variantě pravobřežní č.1 více kopíruje terén a před
kamenolomem v km 7,5 je tedy řešena tak, aby byl vyloučen tunel. Trasa vede přes zařízení
lomu (drtiče), který by bylo nutné přemístit. V km 7,98 trasa klesáním podchází silnici III/1987
a dál vede podél slepého ramene řeky Ohře.
Trasa je v km 8,15 - 8,55 vedená po hranici ochranného pásma 1. stupně přírodních
minerálních vod Korunní. V oblasti slepého ramene jsou navrženy opěrné zdi a most. Voda z
vozovky bude odváděna do kanalizace a dále do řeky Ohře. Trasa bude v těchto místech
lemovaná vysokým betonovým svodidlem tak, aby se eliminovala možná ekologická havárie
se znečištěním spodních vod a pramenů. Most v km 8,93 poloměrem 250 m kříží železniční
trať. V km 9,05 - 9,25 vede trasa místem, kde dříve byla železniční trať. Trať v tomto úseku
byla přeložena z důvodu zvětšení poloměru směrového oblouku. V km 9,32 mostem
dlouhým 360 m překračuje řeku Ohři. Dále vede podél silnice I/13 a severně od obce Boč se
napojuje v cca km 11,6 na variantu levobřežní č.1, kterou sleduje až do konce úseku v km
13,196. V této variantě jsou navrženy minimální směrové poloměry 250 m vyhovující
rychlosti 70 km/h. Tato návrhová rychlost splňuje ČSN 736101 pro pahorkovité území.
Varianta má dvě mimoúrovňové křižovatky. První je v km 7,5 - 7,9, kde se napojuje na silnici
III/1987, druhá je za obcí Boč a propojuje navrženou komunikaci se stávající silnicí I/13.
Mostní objekty, tunely a opěrné zdi
V této variantě jsou dva význačné mosty, první v km 6,05 přes silnici I/13, Ohři a železniční
trať o celkové délce 330 m a výšce nad terénem 30 m, druhý v km 9,32 opět přes Ohři a
stávající silnici I/13 o délce 360 m a výšce nad terénem 17 m. Oba mosty mají rozpětí
hlavních polí 80 m. Druhý most kříží řeku v úhlu asi 30°. Také v km 8,93 je nutné překlenout
trať šikmým křížením.
V této variantě není navržen žádný tunel, ale na druhé straně je zde největší počet zárubních
a opěrných zdí s celkovou délkou 2450 m.
Tab. B.1.6.-9. Mostní objekty
km

lokalizace

délka

rozpětí

5,100 přel.sil. I/13, příjezd k chatám

132 m

21+3x30+21 m

5,500 Hornohradský potok, stáv.sil I/13

220 m

35+3x50+35 m

6,050 stáv.sil. I/13, Ohře, železniční trať

330 m

60+80+80+60+50 m

6,540 vodoteč

18 m

18 m

6,880 vodoteč

18 m

18 m

7,240 vodoteč

60 m

18+24+18 m

132 m

21+3x30+21 m

7,980 nadjezd

80 m

80 m

8,380 u mrtvého ramene řeky Ohře

44 m

12+20+12 m

110 m

30+50+30 m

7,660 příčné údolí

8,930 železniční trať
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9,320 Ohře, stáv.sil. I/13

360 m

60+3x80+60 m

11,370 vodoteč

60 m

18+24+18 m

11,740 silnice

72 m

21+30+21 m

210 m

25+4x40+25 m

12,130 Bočský potok
Opěrné zdi
Tab. B.1.6.-10. Opěrné zdi
km

délka (m)

průměr. výška (m)

plocha (m2)

4,600 – 4,850

250

8

2000

4,650 – 4,700

50

5

250

5,680 – 5,780

100

6

600

6,630 – 6,780

150

6

900

6,980 – 7,080

100

5

500

7,330 – 7,530

200

8

1600

8,030 – 8,080

50

6

300

8,260 – 8,360

100

4

400

8,405 – 8,630

225

6

1350

8,500 – 8,800

300

5

1500

9,625 – 9,675

50

8

400

9,750 – 10,000

250

4

1000

10,230 – 10,280

50

6

300

10,650 – 10,850

200

8

1600

11,630 – 11,730

100

8

800

11,810 – 11,935

125

8

1000

12,250 – 12,300

50

6

300

Střety s významnými inženýrskými sítěmi
Vzdušné vedení - VN 22 kV
•

km 5,330; km 5,650; km 6,500; km 7,000; km 7,250; km 8,600, km 12,300

Vzdušné vedení - VVN 2x110 kV
•

km 5,100; km 10,400; km 10,900

Plynovod VTL
•

km 5,000; km 5,330; km 5,500; km 9,500-9,700; km 10,150; km 10,400 - 10,500; km
11,300; km 11,400 - 11,450; km 11,750; km 12,100; km 12,350; km 12,400;
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B.I.6.2. Souhrnný přehled variant
Přehled značení variant v Dokumentaci EIA:
var. L1 - levobřežní č. 1
var. L2 - levobřežní č. 2
var. P1 - pravobřežní č. 1
var. P2 - pravobřežní č. 2
var. K - kombinovaná
var. 0 - nulová (stávající stav)
Přehled délek jednotlivých variant
Tabulka č. B.I.6-11.
Varianta

Délka (km)

Levobřežní č.1 (L1 )

12,348

Levobřežní č.2 (L 2)

12,611

Pravobřežní č.1 (P 1)

12,956

Pravobřežní č.2 (P 2)

13,144

Kombinovaná (K)

13,196

Přehled navrhovaných křižovatek
Tabulka č. B.I.6-12.
km

číslo křížené komunikace

varianta

poznámka

1,3 III/2236

L1

směr Květnová, Maroltov
křižovatka průsečná

3,7 III/2238

L1

směr Damice, Krásný Les
křižovatka průsečná

4,0 stávající I/13

L1

křižovatka mimoúrovňová

4,2 stávající I/13

L1

křižovatka mimoúrovňová

5,0 stávající I/13

L1

křižovatka mimoúrovňová

11,5 stávající I/13

L1

křižovatka mimoúrovňová

7,9 polní cesta

L2

podchod polní cesty

8,3 stávající I/13

L2

křižovatka mimoúrovňová

8,9 stávající I/13

L2

křižovatka mimoúrovňová

7,6 napojení na silnici III/1987

P1

směr Korunní – Stráž

P1

směr stávající I/13 a III/2235 na Srní
křižovatka mimoúrovňová

8,0 III/1987

P2

směr Stráž n. Ohří, Korunní,
křižovatka mimoúrovňová

10,6 III/1987

P2

podchod silnice Kamenec – Okounov

12,2 místní komunikace
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7,5 napojení na silnici III/1987

K

směr Korunní – Stráž

7,8 napojení na silnici III/1987

K

směr Korunní - Stráž

8,0 III/1987

K

podchod silnice Korunní - Stráž

Přehled navrhovaných mostních objektů
Tabulka č. B.I.6.-13.
varianta

počet mostů (ks) délka mostů (m)

L1

15

2012

L2

8

1684

P1

10

2026

P2

8

2107

K

14

1846

Přehled navrhovaných opěrných a zárubních zdí
Tabulka č. B.I.6.-14.
varianta

počet zdí (ks)

plocha zdí (m2)

L1

17

13290

L2

12

10550

P1

15

10420

P2

13

16770

K

18

15300

Celkové náklady:
Tabulka č. B.I.6.-15.
varianta

ZÚ – 4,0 km (Kč)

4,0 km – KÚ
(Kč)

celkem (Kč)

L1

268 181 548

2 264 185 809

2 532 367 357

L2

268 181 548

2 077 359 458

2 345 541 006

P1

268 181 548

2 106 891 454

2 375 073 002

P2

268 181 548

2 188 447 843

2 456 629 391

K

268 181 548

1 721 131 054

1 989 312 602

Odhad investičních nákladů uvedený v následující tabulce je převzat ze Studie.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace záměru je předpokládána přibližně v roce 2020. Přesný termín plánovaného
zahájení a dokončení stavby není znám.
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Z hlediska přímých vlivů realizace, provozu stavby na nové komunikaci, navazujících
silničních úseků a stavebních objektů realizovaných na jejich správním území je možné
hodnotit, že v územním koridoru stavby budou rozdílnou mírou zasaženy tyto obce: Ostrov,
Krásný Les, Vojkovice, Stráž nad Ohří.
Dotčená katastrální území: Květnová (MěÚ Ostrov)
Krásný Les, Damice (OÚ Krásný Les)
Jakubov (OÚ Vojkovice)
Stráž n. Ohří, Korunní, Peklo, Boč, Smilov (OÚ Stráž n. Ohří)
Doupov u Hradiště (Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště)

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice.
K bodu B.I.1 je vhodné doplnit zařazení záměru dle přílohy č.1 a to následovně:
Záměr spadá dle Přílohy 1. zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie I (záměry vždy podléhající
posouzení) jako položka 9.3. Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.
Dále je vhodné Kapitolu B.I. je ještě doplnit o bod B.I.9 následovně:

B.I.9. Výčet navazujících správních rozhodnutí
Pověřený stavební úřad
−

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

−

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

Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, MÚ Ostrov, OÚ
Stráž nad Ohří a SCHKO Labské pískovce (některé části týkající se působnosti zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění)
−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

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

−

Udělení výjimky z § 28 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon (CHOPAV)
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Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
V kapitole jsou uvedeny hodnoty záborů půdy v členění podle hodnocených variant.
Z přehledných tabulek je zřejmé, že z hlediska trvalého záboru lze uvažovat s největší
plochou v případě varianty P2 a nejmenší v případě varianty L1.
Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa je největší v případě varianty P2 a
nejmenší v případě varianty K.
Nejvíce zemědělské půdy bude zabráno při realizaci varianty L2 a nejméně při realizaci
varianty L1.

B.II.2 Voda
V kapitole je konstatováno, že největší spotřeba vody v období výstavby záměru bude při
zpracování betonové směsi, která bude dovážena z centrální betonárky. Voda pro lokální
potřeby stavby a sociální zázemí bude čerpána z veřejného vodovodu, eventuálně
doplňována z místních zdrojů podzemní nebo povrchové vody.
Provoz záměru nevyžaduje trvalou potřebu vody.

B.II.3 Surovinové zdroje
V kapitole je konstatováno, že v období výstavby budou použity běžné stavební materiály pro
stavbu vozovek. Jedná se o materiál, který z hlediska vlivu provozované stavby ne životní
prostředí nemá negativní účinky.
Dále je v kapitole konstatováno, že spotřeba elektrické energie spojené s provozem
komunikace není v této fázi přípravy stavby vyčíslitelná.
Provoz komunikace bude v zimním období vyžadovat cca 1,3 kg posypového materiálu na
1 m2 vozovky.
Další významné surovinové a energetické zdroje nebudou provozem komunikace
vyžadovány.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole je uveden soupis dotčených souvisejících komunikací, železničních tratí a
inženýrských sítí.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V kapitole je uveden popis bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší včetně
tabulek uvádějících produkci emisí ze stávající silnice I/13 a po zprovoznění nové přeložky.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována kvalitně, přehledně, nadstandardně z hlediska podrobnosti zdrojů
znečištění, využívá nejnovějších poznatků o emisích z motorových vozidel.

B.III.2 Odpadní vody
V kapitole je konstatováno, že při výstavbě a provozu přeložky silnice I/13 budou vznikat
odpadní vody splaškové a dešťové. Následuje přehled zdrojů znečištění dešťové vody po
kontaktu s vozovkou, soupis recipientů odtékajících dešťových vod, bilance rozdělení
srážkových vod do jednotlivých recipientů a orientační bilance množství chloridů
z jednotlivých úseků vozovky.
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.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.4 Hluk
V kapitole je obecně popsána problematiky hluku emitovaného v období vlastní výstavby
komunikace a hluku emitovaného vlastní automobilovou dopravou po uvedení silnice I/13 do
provozu.

B.III.5 Vibrace
Kapitola popisuje problematiku vibrací ve vztahu k lidskému zdraví a hmotnému majetku.

B.III.6 Záření radioaktivní a elektromagnetické
Nepředpokládá se ve zvýšené míře výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření
vyplývající z provozu dané komunikace.

B.III.7 Významné terénní úpravy, zásahy do krajiny
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V kapitole jsou stručně popsány vlivy na území z hlediska změny místní topografie a vlivy na
chráněné části přírody, které jsou podrobněji popsány v dalších příslušných kapitolách
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Hlavní vlivy stavby na obyvatelstvo jsou následující:
•

zdravotní rizika (emise výfukových plynů, hluk)

•

sociální a ekonomické důsledky

•

narušení jiných faktorů (znehodnocení životního prostředí, dělící účinky)

•

narušení pohody

Uvedené vlivy se projevují různou měrou v průběhu výstavby a po uvedení komunikace do
provozu. Vlivy související s výstavbou jsou obecně intenzivnější, zato však časově omezené
na relativně krátký časový úsek. Ostatní vlivy mají mírnější, ale trvalý účinek.
Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé na vzdálenosti sídla zde žijících
obyvatel od trasy silnice. Trasa nové silnice je navržena tak, aby dopad na obyvatele byl
snížen na minimum vzhledem k podmínkám realizovatelnosti stavby. Trasa se z těchto
důvodů vyhýbá soustředěné zástavbě. Nepříznivé dopady výstavby silnice a provozu na ní
mohou být dále tlumeny realizací protihlukových opatření v místech, kde si to případně
situace nadnormativně zvýšené úrovně hluku vyžádá.
I.1.1. Odhad zdravotních rizik
Kapitola obsahuje podrobné hodnocení zdravotních rizik s následujícím závěrem:
Shrnutí zdravotních rizik (emise a hluk)
Znečištění ovzduší - výhledový stav bez realizace přeložky
Z výsledků hodnocení vyplývá, že v řešeném území lze očekávat poměrně nízké imisní
hodnoty oxidu dusičitého a benzenu a tedy i riziko z expozice těmto znečišťujícím látkám lze
považovat za nízké či přijatelné. Důvodem je předpokládané výrazné zlepšení emisních
parametrů vozidel do r. 2020 (tzv. obměna vozového parku). Toto zlepšení však nebude mít
vliv na sekundární prašnost, která bude hlavním zdrojem emisí PM10. Proto je nutné v
případě suspendovaných částic PM10 očekávat zdravotní riziko chronických, zejména však
akutních obtíží především vlivem expozice částicím PM10. Z vypočtených hodnot vyplývá, že
v dotčené lokalitě je zvýšené riziko výskytu dýchacích obtíží, které se již může projevit
především u citlivých obyvatel. Charakteristickými projevy mohou být např. častější výskyt
kašle či bronchitidy a to nejčastěji u obyvatel v zástavbě obcí, kde stávající komunikace tvoří
průtah.
Znečištění ovzduší - vliv záměru
Vliv záměru je možné považovat z hlediska zdravotních rizik z expozice obyvatel NO2 a
benzenem v ovzduší za málo významný. Pouze v případě prachových částic lze očekávat
snížení/navýšeni rizika výskytu dýchacích obtíží. Dojde především k výraznému poklesu
rizika v centrech obcí, kde je soustředěna většina trvale hlášených obyvatel. K nárůstu pak
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dojde v závislosti na výběru varianty na okraji zástavby obcí, bude tedy rizikem zasažena
menší skupina obyvatel, a tak lze celkově považovat výstavbu a zprovoznění silnice I/13 z
hlediska vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel za velmi příznivou změnu.
Hluk - výhledový stav bez realizace přeložky
Celková úroveň hlukové zátěže je z hlediska možného vzniku zdravotních rizik poměrně
vysoká, obtěžování, rušení spánku, zhoršení komunikace i nárůst nemocnosti u části
obyvatel žijících bezprostředně u silnice, zejména v centrálních částech obcí.
Hluk - vliv záměru
Po výstavbě rychlostní silnice dojde u této zástavby k významnému snížení hlukové zátěže
(o více než 10 dB), což se projeví snížením rizika poškození zdraví, zejména se výrazně
sníží intenzívní účinky hluku na zdraví obyvatel (postižení sluchu a hypertenze). Individuální
riziko výskytu zdravotních účinků vlivem expozice nočnímu hluku se významně sníží v
nejvíce zatížených lokalitách z cca 9 % na 2 - 5,5 %.
U obytné zástavby v okrajové části některých sídel dojde k nárůstu zátěže vlivem hluku z
nové silnice I/13. Podle výsledků modelových výpočtů bude při realizaci příslušných opatření
ve všech místech splněn limit pro hluk z hlavních komunikací, tj. 60 dB ve dne a 50 dB v
noci.
I.1.2. Sociální a ekonomické důsledky
Nová trasa silnice sociální a ekonomickou situaci oblasti významným způsobem nezmění.
Po dobu výstavby může poskytnout pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo. V
souvislosti se zprovozněním komunikace lze očekávat pozitivní efekt vzniku nových
pracovních míst související se zlepšenou dopravní prostupností celého tohoto území a s
využitím pozemků určených územně plánovací dokumentací k různému účelu zástavby.
Dalším, tentokrát negativním dopadem na sociálně ekonomickou situaci území, lze označit
fakt, že stavba nové silnice při odklonění hlavního dopravního tahu mimo zástavbu
stávajících obcí se odrazí ve sféře místního obchodu a služeb. Přenesením nákladní, ale
hlavně osobní tranzitní dopravy mimo obce, se v nich projeví pravděpodobně určitým
poklesem obchodního života. Zklidněné obce však pravděpodobně neztratí svůj původní
ekonomický význam, který bude rozvíjen v souladu s jejich navrženými územními plány.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie:
Stavba nové silnice bude ve svém průběhu představovat určitou negativní zátěž spojenou s
dopravními uzávěrami a jinými stavebními opatřeními dočasného charakteru. Míra vlivu
závisí na jeho druhu a expozici obydleného území s ním spojeným.
Vliv hotové stavby a provozu silnice I/13 bude jednoznačně pozitivní, neboť nově vytvořená
dopravní situace se pozitivně odrazí na životním prostředí této oblasti.
Skutečný počet obyvatel negativně ovlivněných výstavbou tvoří pouze zlomek počtu obyvatel
pozitivně ovlivněných. Nejvíce budou ovlivněny části zastavěných území obcí orientovaných
ve směru k nové silnici. V případech, kde není kontakt se zastavěným územím prakticky
žádný, tj. v polních a lesních úsecích trasy, které v celkově hodnoceném úseku převládají, je
míra vlivu stavby a její činnosti na obyvatele zanedbatelná.
Pozitivní efekt, který trasa nová silnice přinese, se přímo i nepřímo dotkne všech obyvatel
žijících v regionu.
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I.1.3. Narušení faktorů ovlivněných účinky stavbu, činnosti nebo technologie
Jedná se o znehodnocení prostředí. Tento vliv se týká hlavně období výstavby. Při
stavebních pracích bude nutné zajišťovat dopravu stavebního materiálu pro vybudování
konstrukce silnice, silničních mostů a souvisejících stavebních objektů. Tyto materiály budou
podle možností dopravovány po již vybudovaných úsecích trasy a po stávajících
komunikacích. Současně budou vznikat objekty mezideponií výkopku a upravené plochy
zařízení staveniště pro skladování materiálu. U některých silnic může dojít k dočasným
uzavírkám v důsledku provádění jejich překopů, nebo propojování s novými úseky
dokončené silnice. Tato činnost se týká i přepojování spojeného s přeložkami inženýrských
sítí. Rozsah a harmonogram těchto činností bude náplní plánu organizace výstavby, který
bude zpracován jako součást projektové dokumentace pro stavební povolení.
Každá povrchová liniová stavba, kterou je i stavba úseku hodnocené komunikace, vytváří
komunikační bariéru jak pro lidi, tak pro zvířata. Dopad tohoto křížení je dán trasováním a
technickým řešením silnice (násypy tělesa silnice, terénní zářezy, přemostění), popřípadě
hustotou provozu na ní.
I.1.4. Narušení faktorů pohody
Stavba silnice a provoz na ni mohou vyvolávat u místních obyvatel i návštěvníků narušení
psychické pohody nejen hlukem, ale i optickou změnou v krajině způsobenou objekty zářezů,
nebo mostními objekty a objekty MÚK, které mohou být vnímány rušivě.
Závažnost těchto psychických vlivů je dána především
•

vzdáleností osídlení od trasy

•

začleněním trasy do krajiny

Vliv varianty nulové
Zachování současného stavu se projeví v podobě setrvale narůstajících dopravních
problémů v celém úseku stávající silnice I/13 přinášejícím veškerá přímá negativa v podobě
znečištění ovzduší a hluku a s tím spojených sekundárních vlivů na životní prostředí.
V případě aktivní nulové varianty je prognóza vývoje zájmového území v trase navrhovaného
silničního tahu z hlediska životního prostředí pro obyvatele zde sídlící nepříznivá. Bude
docházet k dalšímu postupnému nárůstu zvláště tranzitní dopravy na stávající dnes již
nekapacitní komunikaci.
K začlenění do krajiny v případě stávající komunikace došlo samovolně v průběhu fungování
územního komunikačního systému. Událo se tak v souladu s požadavky doby na trasování,
konstrukci silnice a její vybavení, včetně hospodářských nároků na využití pozemků v
sousedství. Stávající komunikace byla historicky vedena tak, že propojovala jednotlivé
samostatné obce existujícího osídlení krajiny. Výstavba sídel byla soustředěna kolem
komunikace do její bezprostřední blízkostí a v současnosti zde neexistuje žádná prostorová
rezerva pro další kapacitní rozvoj dopravy. Pěší doprava především v obci Stráž nad Ohří je
dnes pro chodce velmi problematickou a přestává být bezpečná i v době mimo dopravní
špičky. Faktor pohody je ohrožen zvláště v centrální části zástavby obcí Stráž nad Ohří a
Boč.
Úsek ZÚ - km 4,00 je pro všechny varianty totožný.
Vliv varianty L1
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Navrhovaná varianta je ve srovnání s ostatními variantami relativně méně rušivým prvkem v
krajině. Negativním prvkem z hlediska začlenění do krajiny jsou především přemostění údolí
a násypy a zářezy v terénu. Tyto objekty mohou být vnímány jako rušivý prvek v krajině.
Vliv varianty L2
Pro tuto variantu platí stejné negativní prvky jako pro var. L1 s tím, že trasa mostem dvakrát
překonává řeku Ohři a je vedena poněkud blíže obci Boč. Přemostění Ohře a relativně malá
vzdálenost od obce může mít negativní vliv na začlenění silnice do krajiny.
Vliv varianty P1
Navrhovaná varianta je ve srovnání s ostatními variantami poměrně rušivým prvkem v
krajině. Negativním prvkem z hlediska začlenění do krajiny jsou především přemostění údolí
a násypy a zářezy v terénu a mostní konstrukce, kterými kromě údolí překonává čtyřikrát
řeku Ohři. Tyto objekty mohou být vnímány jako rušivý prvek v krajině.
K vlivu narušení faktoru pohody dojde také vlivem relativně malé vzdálenosti osídlení Stráže
nad Ohří na pravém břehu Ohře a chatové osady východně od Damic (staničení km 5,0 ),
chatové osady Peklo na poloostrově v Ohři (staničení km 8,3) a chatové osady východně od
Boče (staničení km 10,8).
Vliv varianty P2
Navrhovaná varianta je ve srovnání s ostatními variantami relativně méně rušivým prvkem v
krajině. Negativním prvkem z hlediska začlenění do krajiny jsou především přemostění údolí
a násypy a zářezy v terénu. Oproti variantě L1 překonává tato varianta mohutnými mostními
objekty dvakrát Ohři a dále údolí s prameništěm Korunní. Tyto objekty mohou být vnímány
jako rušivý prvek v krajině. K vlivu narušení faktoru pohody dojde také vlivem relativně malé
vzdálenosti trasy od chatové osady východně od Damic ( staničení km 5,0 ).
Vliv varianty K
Tato varianta se nejvíce z posuzovaných variant přibližuje toku řeky Ohře, což dovoluje užití
kratších mostních objektů. Ohře je mostem překonávána dvakrát. Násypy a zářezy v terénu
jsou srovnatelné s ostatními variantami.
K vlivu narušení faktoru pohody dojde také vlivem relativně malé vzdálenosti osídlení Stráže
nad Ohří na pravém břehu Ohře a obce Boč.
I.1.5. Vliv na dopravu
Od navrhované nové trasy silnice I/13 v celé své délce se očekává, že bude z hlediska
dopravního pozitivním přínosem pro globální dopravu s kladným vlivem na lokální, regionální
i mezinárodní dopravu. Zlepší se dopravní plynulost bez nutnosti průjezdu centrem obcí
Stráž nad Ohří a Boč.
Varianta L1 - Varianta je nejkratší, dopravně vhodná. Za výhodu lze považovat absenci
mostů přes řeku Ohři, nevýhodou jsou dva tunely (nejvíce z hodnocených tras). Nevýhodou
je též možnost připojení stávající silniční sítě pouze na začátku a na konci trasy.
Varianta L2 - Nevýhodou je mostní objekt délky 740 m ve spádu 6%, který může při
namrzání způsobit dopravní problémy.
Varianta P1 - Dopravně vhodná. Nevýhodou je velké množství mostních objektů.
Varianta P2 - Dopravně vhodná. Po variantě kombinované se jedná o nejdelší trasu.
Varianta K - Varianta je nejdelší. Vzhledem k největšímu množství oblouků se jedná o
variantu nejpomalejší. Výhodou je trasa vedená přibližně po vrstevnici, tedy bez výraznějších
stoupání a klesání.
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Závěr
Z dopravního hlediska je návrh přeložky silnice I/13 v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Návrh stavby rovněž řeší napojení stávajících komunikací v zájmovém území, eventuálně
jejich křížení novou komunikací, čímž zaručuje kontinuitu tranzitní i lokální dopravy. Zároveň
je mimoúrovňovým způsobem vyřešeno křížení se stávající železniční tratí a tím je odstraněn
negativní dopad kontaktu silniční a železniční dopravy.
Aktivní nulová varianta nemá z dopravního hlediska ve srovnání s variantami nové trasy
trvalejší perspektivu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku. Důsledně
jsou posouzeny všechny varianty včetně srovnávací varianty pokračování stávajícího stavu.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Porovnání příspěvků variant pro jednotlivé posuzované látky, vliv na obytnou zástavbu:
U průměrných ročních koncentrací NO2 dojde u varianty L1 k nejvyššímu navýšení
koncentrací v severní části zástavby Stráže nad Ohří, až o 0,8 µg.m-3. Nejvýznamnější
pokles lze očekávat v průtahu Stráže nad Ohří, v trase nynější silnice I/13, až o 1,3 µg.m-3,
ke snížení o více než 0,5 µg.m-3 bude docházet také v obci Boč.
U varianty L2 se vlivem většího přiblížení trasy přeložky ke stávající komunikaci zmenšují
pásma vyšších nárůstů a poklesů koncentrací. Dochází k většímu nárůstu koncentrací v
severní části zástavby Stráže nad Ohří, navýšení zde bude dosahovat až 0,9 µg.m-3. Poklesy
koncentrací zůstanou obdobné jako u levobřežní varianty 1.
U varianty P1 dojde v porovnání s levobřežní variantou k výměně pásem navýšení a poklesů
koncentrací. Nejvyšší nárůsty byly vypočteny v jižní části zástavby Stráže nad Ohří.
Příspěvky zde budou dosahovat až 0,8 µg.m-3. K mírnému navýšení dojde také v obci
Kamenice, do µg.m-3. Poklesy koncentrací lze očekávat v západní části a v centru obce Stráž
nad Ohří, a to až o µg.m-3. V obci Boč budou poklesy dosahovat až o µg.m-3.
U varianty P2 nastane zvětšení pásma vyšších imisních příspěvků, neboť druhá pravobřežní
varianta je oproti pravobřežní variantě 1 více vzdálená od stávající silnice I/13. U této
varianty byly vypočteny nárůsty koncentrací v jižní části obce Stráž nad Ohří, a to až o 1
µg.m-3 a dále v obci Korunní, až o µg.m-3. Pokles koncentrací nastane opět v centru obcí
Stráž nad Ohří a Boč, a to až o 1,5 µg.m-3, respektive µg.m-3.
U varianty K bude nárůstem koncentrací nejvíce zasažena jihozápadní část zástavby Stráže
nad Ohří, a to až µg.m-3. Pokles byl vypočten opět v centru Stráže nad Ohří, a to až o 1
µg.m-3 a v obci Boč, až o 0,8 µg.m-3.
U maximálních hodinových koncentrací NO2 budou ve stavu po zprovoznění přeložky ve
variantě L1 vycházet nejvyšší hodinové koncentrace v severní části zástavby Stráže nad
Ohří, kde se koncentrace budou blížit 17 µg.m-3.
Stejně je tomu i u varianty L2 s tím, že nejvyšší hodnota bude přesahovat 21 µg.m-3.
U varianty P1 budou nejvyšší koncentrace dosahovat 17 µg.m-3, a to v jižní části zástavby
Stráže nad Ohří.
U varianty P2 budou nejvyšší maximální hodinové koncentrace u zástavby obce Korunní,
kde lze očekávat až µg.m-3.
U varianty K budou nejvyšší koncentrace u obytné zástavby v jižní části obce Stráž nad Ohří,
kde budou dosahovat až 20 µg.m-3.
U průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 nastane vlivem
zprovoznění nové trasy I/13 ve variantě L1 k nejvyššímu navýšení koncentrací v severní
části zástavby Stráže nad Ohří, přes 5 µg.m-3. Pokles v obcích Stráž nad Ohří a Boč bude
dosahovat podle výsledků modelových výpočtů 6,5 µg.m-3, respektive 4,5 µg.m-3. Poklesy
nad 0,5 µg.m-3 je také možné očekávat v zástavbě obcí Korunní a Kamenec.
U varianty L2 bude stejně umístěn nejvyšší imisní příspěvek, jeho hodnota bude ale činit až
5,5 µg.m-3. Poklesy koncentrací budou v centru Stráže nad Ohří a Boči obdobné. V dalších
obcích nejsou významnější poklesy očekávány.
U varianty P1 nastane opět výměna pásem navýšeni a poklesů koncentrací oproti
levobřežním variantám. U pravobřežní varianty 1 byl nejvyšší nárůst vypočten v jižní části
zástavby Stráže nad Ohří. Příspěvky zde budou dosahovat až 5,5 µg.m-3. Zástavba obce
Kamenice bude zasažena nárůstem až 5 µg.m-3, obec Korunní až 1,5 µg.m-3 a zástavba v
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jižní části obce Boč až 3 µg.m-3. Nejvyšší poklesy byly naopak vypočteny v centrech obcí
Stráž nad Ohří a Boč, a to v hodnotě 6 µg.m-3, respektive 5 µg.m-3.
U varianty P2 lze očekávat zvětšení pásma vyšších imisních příspěvků, neboť tato varianta
je více vzdálená od stávající silnice I/13. V této variantě bude docházet k nárůstu koncentrací
v jižní části obce Stráž nad Ohří, o cca 4 µg.m-3, dále nastane navýšení koncentrací v obcích
Korunní, až o 6 µg.m-3 a v obcích Kamenice a Boč, až o 5,5 µg.m-3. Nejvyšší poklesy byly
naopak vypočteny v centrech obcí Stráž nad Ohří a Boč, a to v hodnotě 7 µg.m-3, respektive
5 µg.m-3.
U varianty K byl vypočten nárůst koncentrací pouze v jižní části obce Stráž nad Ohří, a to až
o 6 µg.m-3. K poklesu koncentrací bude docházet v obcích Stráž nad Ohří a Boč, a to o 6
µg.m-3, respektive 4,5 µg.m-3.
U benzenu dochází u varianty L1 k navýšení pouze v nejbližší zástavbě severní části obce
Stráž nad Ohří, a to o 17 µg.m-3. Poklesy byly vypočteny v průtahu obcí Stráž nad Ohří a
Boč, a to až o 30, respektive 25 µg.m-3.
U varianty L2 je situace obdobná, nejvyšší nárůst v severní části obce Stráž nad Ohří ale
bude dosahovat 18 µg.m-3 a nejvyšší pokles v obcích Stráž nad Ohří a Boč bude roven 30,
respektive 25 µg.m-3.
U varianty P1 lze očekávat nejvyšší nárůst v jižní části zástavby obce Stráž nad Ohří,kde
bude dosahovat až 24 µg.m-3. Nárůst v obcích Korunní a v jižní části obce Boč lze očekávat
na úrovni 4 µg.m-3, v Kamenice až 7 µg.m-3. Pokles byl vypočten v centru obcí Stráž nad
Ohří a Boč a to o 29, respektive 26 µg.m-3.
U varianty P2 bude navýšení ve stejných obcích jako v předchozí variantě, nárůsty
koncentrací budou v obci Stráž nad Ohří nižší, nejvýše 16 µg.m-3, zato u ostatních obcí lze
očekávat vyšší příspěvky. Nárůst v obci Korunní bude až 12 µg.m-3, v jižní části obce Boč 6
µg.m-3 a v Kamenice až 8 µg.m-3.
U varianty K bude docházet k nárůstu koncentrací v jižní části zástavby obce Stráž nad Ohří,
kde lze očekávat hodnoty až 22 µg.m-3, pokles nastane jako u všech ostatních variant opět v
centru obcí Stráž nad Ohří a Boč, a to až o 28 µg.m-3, respektive 19 µg.m-3.
U benzo[a]pyrenu bude u varianty L1 docházet k navýšení koncentrací v nejbližší zástavbě
severní části obce Stráž nad Ohří, a to až o 0,27 µg.m-3 a v severní zástavbě obce Boč, a to
o 0,14 µg.m-3. Poklesy lze podle výsledků modelových výpočtů očekávat v obcích Korunní a
Kamenice, a to o 0,35 µg.m-3, respektive 0,2 µg.m-3.
U varianty L2 bude docházet k navýšení koncentrací opět v nejbližší zástavbě severní části
obce Stráž nad Ohří, a to až o 0,28 µg.m-3. Pokles koncentrací v této variantě v úseku od
Damic k napojení nové trasy přeložky na současnou silnici I/13 v žádné z obcí nenastává.
U varianty P1 bude opět docházet pouze k nárůstu koncentrací, a to v jižní části zástavby
obce Stráž nad Ohří, kde lze očekávat nárůst až 0,35 µg.m-3. Dále byl nárůst vypočten v
obcích Kamenice a v jižní části obce Boč, a to 0,14 µg.m-3, respektive 0,12 µg.m-3 a konečně
v obci Korunní, kde nárůst v zástavbě bude dosahovat nejvýše 0,07 µg.m-3.
U varianty P2 lze předpokládat oproti předchozí variantě nárůst velikostí polí s vyššími
imisními příspěvky. Navýšení je ve stejných obcích jako v předchozí variantě, nárůsty
koncentrací budou v obci Stráž nad Ohří dosahovat nejvýše 0,16 µg.m-3. Nárůst v obci
Korunní byl vypočten na úrovni 0,17 µg.m-3, v jižní části obce Boč a Kamenice lze očekávat
příspěvek až 0,16 µg.m-3.
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U varianty K bude docházet k nárůstu koncentrací v jižní části zástavby obce Stráž nad Ohří,
kde lze očekávat hodnoty až 0,24 µg.m-3 a v obci Boč, kde byly vypočteny hodnoty do 0,16
µg.m-3.
Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší jsou všechny varianty přijatelné. Jako mírně vhodnější je
možné označit variantu levobřežní 1, následuje jí varianta levobřežní 2.
V zájmovém území nebude vlivem provozu na hodnocených komunikacích docházet k
překročení příslušných imisních limitů. Vyhodnocení na základě modelových výpočtů a
výsledků Koncepce Karlovarského kraje ukázalo, že v posuzované lokalitě je možné s
rezervou očekávat splnění imisní limitů pro rok 2010 a lze předpokládat, že budou splněny i v
roce 2020.
Modelové hodnocení vlivu provozu silnice na kvalitu ovzduší v řešeném území se podrobně
zabývá samostatná emisní a imisní studie, která je přílohou této dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Pro snížení vlivů sekundární prašnosti lze doporučit následující podmínku:
−

Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin)
minimalizovat sekundární prašnost.

Pro snížení vlivů imisí z manipulačních a přepravních prostředků lze doporučit následující
podmínku:
−

Při obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky
splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Míra, od které hluk již způsobuje zdravotní komplikace a výrazně snižuje kvalitu prostředí je
vyjádřena v příslušných Hygienických limitech.
Pro celou řešenou oblast zpracovatelé dokumentace doporučují použít jako směrodatnou
hladinu hluku LAeqT = 55 dB (A) ve dne a LAeqT = 45 dB (A) v noci. Tuto hodnotu doporučují v
souladu s Nařízením vlády č.502/2000 Sb. novelizovaném Nařízením vlády č.88/2004 Sb., i
když platná legislativa umožňuje i použití vyššího limitu (60/50 dB). V případě ojedinělé
okrajové zástavby doporučují v některých případech použít i limit 60/50 dB.
V roce 2003 došlo k novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví zákonem
č.274/2003 Sb. z 27.srpna 2003, který v § 30 definuje pojem tzv. chráněného venkovního
prostoru. V návaznosti na dikci tohoto zákona byla stanovena podmínka chránit i
nezastavěné pozemky, užívané k rekreaci, sportu, léčení a výuce. Chráněným venkovním
prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb
pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných
staveb. Rekreace zde zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem
nebo podnájmem v nich. Z tohoto důvodu byla referenční sít' doplněna o body, které
představují nejbližší okraje pozemků směrem ke zdroji hluku.
Hluk
Vystavení obyvatel nadměrnému hluku má prokazatelně negativní vliv na jejich zdravotní
stav. Prokázán byl zejména vyšší výskyt kardiovaskulárních poruch a poruch spánku.
Z hlediska negativního působení hluku na lidský organismus existují následující pochody,
které způsobují jeho negativní působení:
•

Působení hluku na regulační a metabolický systém organismu, kdy se jedná o způsobení
orientační nebo poplachové reakce, kdy negativní působení nevzniká z fyzikální podstaty
hluku, ale z jeho emocionálního doprovodu (úlek, strach, rozmrzelost nebo podráždění).
Důvodem je reakce, kdy se člověk domnívá, že může být působením hluku přímo, či
nepřímo ohrožen, nebo že poškozuje jeho chování. V tomto případě si člověk může na
tento podnět postupně zvykat a poplachová funkce se zde snižuje. Může ale dojít i k
opačné reakci, kdy se člověk stane na hluk, který jej velmi obtěžuje i výrazně citlivější.
Následující reakce jsou především změny oběhových poměrů, krevního tlaku, tepové
frekvence, mobility žaludku a střev, vnitřní sekrece a změny v imunitním systému.

•

Reakce, které závisí pouze na exposici hluku bez emocionálního zprostředkování, kdy
působící hluk je většinou setrvalý. Hlavními důsledky je opět stoupající krevní tlak,
prokrvení kůže, tepová amplituda srdeční frekvence. Tyto změny jsou zaznamenávány při
hlukové exposici 70 - 90 dB. Tyto změny jsou zaznamenávány i u osob, které prohlašují,
že jim hluk subjektivně nevadí. Výsledky jednotlivých výzkumů, od jaké prahové hladiny
je tato hluková exposice nebezpečná pro lidský organismus se výrazně liší podle
výsledků jednotlivých výzkumných prací.

•

Hluková expozice při vyšších hodnotách (nad 80 dB) způsobuje i změnu metabolismu.
Především se jedná o vyplavování intracelulárního hořčíku do krevního séra s částečnou
náhradou za přijímaný vápník. Jedná se především o vyplavování ze svalů vč. myokardu.
Zde je nedostatek hořčíku kromě stresu považován za vážný rizikový faktor pro infarkt
myokardu.

Jako významný rizikový faktor je považován vliv hluku na kvalitu a délku spánku. Zde se
setkávají negativní vlivy fyziologické a psychologické. Jako zvláště rizikové pro kvalitní
spánek je třeba považovat omezení tzv. REM fáze spánku, kdy frekvence alfa a delta vln je
totožná s frekvencí dopravního hluku, především z nákladní dopravy. Citlivost na zvukové
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podněty, které způsobí probuzení a pohybují se kolem intenzity zvukového podnětu 15 dB.
Zde se však jedná o jednotlivý impuls tj. Lmax.
Statisticky je prokázáno, že u osob kteří přesídlili do prostředí s výrazně vyšší hlučností
dojde k výraznému poklesu kvality spánku. Tato kvalita se nezlepší ani po velmi dlouhé době
několika let. Z uvedených šetření docházíme k závěrům, že pro kvalitní spánek by hluk uvnitř
místnosti neměl překračovat hodnotu LAeq,T = 35 - 37 dB.
Většina výzkumných prací v oblasti hodnocení vlivu nadměrného hluku se týká vyšších
expozicí oproti hladinám hluku, které jsou předmětem sledování v případě dopravního hluku.
Jedná se především o exposice hluku v pracovním prostředí, pro který jsou typické exposice
80 dB a vyšší.
Pro posouzení možného rizika, které by vyplývalo z akustických exposic, které jsou
předmětem této akustické studie není dostatek relevantních dat. Nicméně lze předpokládat,
že akustická exposice v podlimitních hodnotách hladin hluku pro vnější hluk nezpůsobuje
statisticky významná zdravotní rizika.
Obecně tradovaná představa, že na hluk se dá zvyknout, je mylná. Jedná se spíše o otupení
organismu na vnější podněty při zachování všech výše uvedených negativních důsledků.
Negativní důsledky působení hluku na obyvatelstvo nevykazují lineární závislost na jeho
hodnotách. Lze konstatovat, že při vyšších hladinách hluku jsou negativní důsledky
výraznější. Stanovení přesné hranice, kdy se hluk stává obtěžujícím je však závislé na
citlivosti každého jedince.
Schopnost odlišit různé hladiny akustického tlaku se u většiny obyvatel pohybuje kolem 2 - 3
dB, u vysoce citlivých osob i 1 dB. Tyto hodnoty jsou vztaženy k událostem následujícím v
krátkém časovém intervalu. Posouzení akustických událostí, které se liší například o měsíce
a roky (stavba a uvedení nové komunikace do provozu) je již velmi subjektivní a ovlivněné
dalšími faktory.
Cílem akustické studie je posouzení vlivu hluku ze silnice I/13 ve sledovaném úseku na
okolní obytnou zástavbu. Při výpočtech hlukové situace jsme se zaměřili na vyhodnocení
míry zasažení zástavby v těch obcích, které by mohly být zasaženy hlukem z nově vedených
variant trasy komunikace.
Cílem akustické studie bylo zároveň i vytipování lokalit, které by mohly být pravděpodobně
zasaženy hlukem z dopravy, převyšujícím hygienické limity. Předmětem výpočtů je
posouzení těchto lokalit a v případě zasažení zástavby orientační návrh pasivních
protihlukových opatření (bariér nebo výměny oken).
Jako rozhodující faktor je uvažováno zasažení obytné zástavby hlukem z dopravy ve dne, s
ohledem na splnění limitu LAeq,T = 55 dB ve dne a LAeq,T = 45 dB v noci. V ojedinělých
případech ochrany ojedinělé zástavby byl v některých případech použit i vyšší limit LAeq,T =
60 dB ve dne a LAeq,T = 50 dB v noci.
Eventuální přesné dimenzování navržených bariér bude provedeno v dalších stupních
projektové dokumentace podle platných limitů s využití aktuálních vstupních dat pro zatížení
komunikace ve dne a v noci.
Následující tabulka shrnuje vliv jednotlivých variant přeložky silnice I/13 na zástavbu obcí v
blízkostí trasy plánované komunikace.
Porovnání jednotlivých variant z akustického hlediska
(0 - minimální zasažení, * - malé zasažení, ** - významné zasažení, *** - velmi významné
zasažení)
Tabulka č. D.I.3.-2.:
Lokalita

Jednotlivé varianty přeložky silnice I/13
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L2

Kombinovaná

Květnová

** (!)

Damice

** (!)

P1

P2

Hornohradský
potok

*

*

*

*

Stráž západ

*

*

*

*

Stráž centrum

0

0

** (!)

** (!)

0

Korunní potok

*

**

*

*

*

Korunní

0

*

*

*

** (!)

Kamenec

0

*

**

**

Boč

**

*** (!)

0

0

Boč – chaty

0

0

0

0

*

*

Smilov

*** (!)

Celkem

14

22

20

15

12

Pořadí

III.

V.

IV.

II.

I.

Pozn. Obce Stráž nad Ohří a Boč jsou vzhledem k počtu obyvatel uvažovány s
dvojnásobnou váhou oproti ostatním lokalitám.
Pozn: Lokality s návrhem protihlukové stěny jsou vyznačeny (!).
Podrobný popis zasažení jednotlivých obcí je uveden v příloze C. Hodnocení stavby z
hlediska zatížení obyvatel hlukem z dopravy.
Stavba přeložky silnice I/13 je v převážné délce všech navržených variant trasy z hlediska
nadlimitní hlukové zátěže pro obyvatelstvo bezkonfliktní.
Pro zachování hygienických limitů je třeba stavět ojedinělé protihlukové bariéry u jednotlivých
variant trasy.
Při porovnání variant vedení přeložky I/13 je z akustického hlediska nejvýhodnější pořadí
variant: P2, P1, L1, K a L2.
V dalších stupních projektové dokumentace bude nutné provést zpřesnění akustických
výpočtů na základě dostupných dat a zohlednění konfigurace terénu.
Na základě výše uvedených skutečností lze považovat navržený způsob trasování
jednotlivých variant přeložky I/13 z akustického hlediska za vyhovující.
Vibrace
V případě posuzované přestavby silnice I/13 je vliv vibrací zanedbatelný - přeložka je vedena
v dostatečné vzdálenosti od zástavby, naopak snížení intenzity dopravy na průjezdu obcí
Stráž nad Ohří a Boč (zejména těžké nákladní) bude mít výrazný pozitivní vliv na stav budov
v jejím těsném okolí.
Vliv hluku a záření
Vystavení obyvatel nadměrnému hluku má prokazatelně negativní vliv na jejich zdravotní
stav. Zvýšený výskyt poruch kardiovaskulárních, poruchy spánku jsou prokazatelně spojeny
s vystavením obyvatel vyšším hladinám hluku v místě bydliště nebo pracoviště. Rostoucí
ekvivalentní hladiny hluku všeobecně přispívají k vyšší nemocnosti obyvatelstva.
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Obecná představa, že na hluk se dá zvyknout je výrazem spíše otupení organismu na
některé vnější podněty, při zachování všech uvedených negativních působení.
Negativní vlivy na zdraví obyvatel samozřejmě nestoupají lineárně s hodnotami LAeq,T, ale
jsou výraznější při vyšších hladinách. Na individuální negativní vnímání hluku mají
samozřejmě vliv i některé další faktory. Například hluk ze železniční dopravy je obecně
vnímán jako méně obtěžující než hluk z automobilové dopravy, naopak hluk z leteckého
provozu je obyvateli vnímán jako nejvíce rušící.
Skutečný negativní vliv hlukové zátěže je obyvateli nadhodnocován zejména tehdy, vznikneli u nich pocit, že tato problematika je ze strany kompetentních orgánů přehlížena a není
řešena. Naopak snaha společnosti o řešení těchto případů má zpětný pozitivní dopad na
vnímání obtěžujícího hluku.
Snaha o omezení negativních vlivů z dopravy je dána příslušnou legislativou, zejména
hygienickými limity pro stanovení přípustné ekvivalentní hladiny hluku pro vnější a vnitřní
hluk.
Podrobné vyhodnocení vlivu hluku na obyvatelstvo je uvedeno v příloze C. Hodnocení
stavby z hlediska zatížení obyvatel hlukem z dopravy.
Výstavba ani provoz na silnici I/13 nebude zdrojem záření.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Za upozornění pouze stojí fakt, že nařízení vlády č.502/2000 Sb. bylo naposledy
novelizováno nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
I.4.1 Povrchové vody
V kapitole jsou podrobně popsány vlivy na odtokové poměry a jakost vod s následujícími
závěry:
Z uvedeného vyplývá, že změna přerozdělení zpevněných a nezpevněných ploch vlivem
silniční přeložky vůči stávajícímu stavu je pro posouzení vlivu na změnu odtokových poměrů
zanedbatelná a řešitelná běžnými technickými opatřeními.
Rozdíly odtokového množství dešť. splach. vod ze silnice pro jedn. varianty jsou v roč.
průměru max. 6,7 103 m3, tj. cca 7% celk. roč. množství.
Pro odvádění dešťových vod jsou nejméně vhodné varianty, které nejvíce využívají přítoky
Ohře, tj. var. P2 - ve třech případech (km 5,5; 9,1 a 11,6) není k dispozici stávající přítok
Ohře jako recipient a bylo by nutné vybudovat samostatné odkanalizování až do Ohře (v dl.
min. 250; 400 a 685 m) a var. L1.
Varianta 0, která má nejmenší zpevněnou plochu a prochází v nejdelší délce podél Ohře,
ovlivňuje odvádění dešťových vod v dotčeném území nejméně.
Z hlediska vlivu na povodňové situace a inundační území Ohře je třeba věnovat zvýšenou
pozornost návrhu mostních objektů zejm. u variant P1 a K.
Imisní koncentrace CI- vyhovují po zaústění dešťových vod ze silnice ve všech variantách
požadavku nař. vl. 61/2003 Sb.; změny koncentrací jsou významné u přítoků Ohře, kde je v
zimním období dosahováno až násobného zvýšení imisní koncentrace oproti původní
hodnotě. V případech zaústění odtoku ze silnice do přítoků Ohře doporučujeme zabezpečit
odtok dešťovou usazovací nádrží (DUN). V OP vodního zdroje a OP přírodních minerálních
vod Korunní je použití DUN nezbytné, odkanalizování silnice bude v tomto území provedeno
jako vodotěsné. Bezejmenné vodoteče nedoporučujeme používat jako recipient a v těchto
místech provést zaústění odtoku přímo do Ohře.
I.4.2 Podzemní vody
Kapitola obsahuje popis možného ovlivnění podzemních vod u jednotlivých variant trasy
s následujícím souhrnem a doporučením:
Nejméně vhodná varianta z hlediska množství použitých posypových solí je varianta 0 se
spotřebou 99,5 t/rok, z navržených variant je nejméně vhodná var. K s cca 98 t/rok, nejmenší
množství vykazuje var. L1 s 89 t/rok.
Obě varianty levobřežní představují pro zdroj přírodní minerální vody minimální nebo žádné
riziko, varianta P1 představuje přijatelné riziko za předpokladu provedení veškerých
bezpečnostních opatření při průchodu přeložky silnice OP vodních zdrojů nebo PMV
Korunní.
Z hlediska ochrany zdrojů přírodní minerální vody Korunní lze považovat za nejméně
vhodnou až nepřijatelnou variantu P2. Tato trasa prochází centrální částí OP I. st., přímo
přes stáčírnu minerálních vod. Využívané jímací objekty se nachází i po směru proudění od
navržené trasy komunikace. Budování základových konstrukcí pro most přes Korunní potok
by probíhalo v bezprostřední blízkostí výstupních cest minerálních vod a plynu. Zemní práce,
především zářezy zasahující pod hladinu podzemní vody a změny v rozsahu dílčích povodí
mohou mít z dlouhodobého hlediska negativní vliv na vydatnost zdrojů podzemních vod.
Značné riziko by představovalo nejen provádění stavebních prací, ale především provoz na
komunikaci. Z hydrogeologického hlediska nedoporučujeme tuto variantu realizovat.
Trasa varianty K také prochází přes OP II. a I. st. V bezprostřední blízkostí trasy se nachází
pítko pro veřejnost. Nejbližší využívaný jímací vrt by byl vzdálen cca 110 m od osy
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komunikace. Všechny jímací objekty jsou však situovány jižně od trasy, tj. proti směru
přirozeného proudění podzemních vod. Trasa komunikace je v blízkostí přechodu údolí
Korunního potoka (km 8,1-8,6) navržena v násypu, podél železniční trati. Zásahy do
horninového prostředí spojené v tomto úseku s výstavbou budou mít v převaze malý plošný i
hloubkový dosah. Nejhlubší možný zásah představuje založení mostu přes Korunní potok,
pokud by bylo nutné volit založení hlubinné. Podmínky pro založení mostu přes Korunní
potok by bylo nutné ověřit podrobným hydrogeologickým průzkumem.
Rizika spojená se zásahy do horninového prostředí v rámci vlastní výstavby (hlubinné
zakládání, kontaminace, střelné práce) lze omezit v rámci přípravy projektové dokumentace
volbou vhodných technologií a stavebních konstrukcí. Rizikový faktor představuje spíše
možný vznik kontaminace, v souvislosti s provozem na komunikaci. Toto riziko lze omezit v
rámci technického řešení stavby, např. vybudování svodidel na mostní konstrukci, zpevnění
příkopů, čištění srážkových vod, vypouštění srážkových vod do koryta Ohře). Vzhledem k
hydrogeologickým poměrům (spád hladiny, hloubka jímání) není existence struktury
minerálních vod a ochranných pásem pro tuto variantu vylučujícím faktorem.
V rámci dříve povedených projektových prací, studie trasy z roku 1992 a 1995, byla již
vydána stanoviska ČIL (č.j. ČIL-433-21.10.92, ČIL-433-7.4.1994), která stejně jako
stanovisko ČIL-4.7.2005-23476-Z z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů preferují
výstavbu na levém břehu Ohře a zásadně vylučují variantu P2. Z pravobřežních variant pak
poslední stanovisko preferuje variantu P1 a nevylučuje ani variantu K.
Za předpokladu platnosti nově stanovených OP PMV Korunní bude stále OP I. st. procházet
var P2 a K. U varianty K je navíc velmi problematické odvodnění v km 8,3, tj. na hraně nově
stanoveného OP 1. st. PMV Korunní a je velmi komplikované umístění bezpečnostního
ochranného prvku vypouštění. Var. P2 bude překonávat OP I. st. přemostěním; v km cca 9,1
bude nutné provést v OP II. st. vyústění odvodnění, pro jehož odvedení do recipientu (Ohře)
bude nutné vybudovat nový umělý trativod v délce cca 450 m. Obě tyto varianty jsou též v
úseku procházejícím OP I. st. PMV Korunní velmi rizikové z hlediska havarijních situací.
Nově stanovenými OP PMV Korunní nebudou procházet varianty L1 a L2, varianta P1 bude
procházet novým OP II. st., a to v délce cca 550 a 450 m.
Ovlivnění povrchových a podzemních vod je možno z hlediska kvality a kvantity odtékající
vody minimalizovat návrhem sedimentačních nádrží DUN nebo retenčních a vsakovacích
nádrží.
Vzhledem ke zvýšení kulminačních průtoků v recipientech při povodňových stavech je třeba
stavbu vybrané varianty přeložky posoudit vzhledem k inundačním územím a průtokům Q100.
Pro zajištění recipientů a odtoku odpadních vod z vozovky bude nutné vybudovat v rámci
stavby krátké úseky nového otevřeného koryta nebo uzavřených kanálů. Při návrhu a také
při realizaci je nutné dbát revitalizačních zásad na začlenění nového koryta do přírodního
prostředí. Vliv realizace stavby je nutné minimalizovat zejména v souvislosti se stavbou
mostních objektů přes křížené vodoteče, jejich inundace a mokřady i v souvislosti s dílčími
úpravami.
Pro stavbu platí obecné zásady maximální ohleduplnosti k prostředí, rychlosti provádění
stavebních prací a ochrany proti úniku ropných a jiných nebezpečných látek. Je nutné
vybudování ochrany staveniště proti povodňovým průtokům na tocích, aby tím nedošlo ke
splachu nežádoucích látek do toku. Každou havarijní událost je nutné okamžitě hlásit
příslušnému vodohospodářskému orgánu a správci toku.
Vliv na vodní biocenózu v povrchových vodách, dotčených srážkovými vodami z odvodnění z
přeložky komunikace, je možno předpokládat při běžném provozu pouze omezený s
potenciálním chronickým účinkem.
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V případě havarijních situací úniku chemikálií může být však účinek akutní a letální, proto
dokumentace EIA doporučuje alternativně ochranu vod s využitím DUN.
Pro všechny hodnocené varianty stavby přeložky silnice I/13 je při aplikaci uvedených
technických opatření pro přečištění srážkových vod z jejího povrchu předpoklad splnění
emisně - imisních limitů v povrchových i podzemních vodách dle platných předpisů. Tato
opatření mohou představovat i stálou aktivní ochranu proti případným haváriím.
Nejvýhodnější varianta přeložky, vybraná na základě multifaktoriální analýzy, bude podrobně
rozpracována v dalších stupních projektové dokumentace i vzhledem k uvedeným vlivům na
povrchové a podzemní vody a v souladu s požadavky vodohospodářských orgánů a dalších
účastníků stavebního řízení.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.5 Vlivy na půdu
V kapitole jsou popsány vlivy v důsledku záboru půdy a změny ve využití pozemků, vlivy na
znečištění půdy a vlivy v důsledku vyvolaného rizika eroze půdy, s následujícími závěry:
Z hlediska celkového záboru půdy je nejvýhodnější trasa varianty L1, za ní poměrně těsně
následuje varianta P1. Nejméně výhodná je trasa varianty L2.
Z hlediska velikosti záboru půdy podle její kvalita je nejvýhodnější trasa varianty L1, za ní
následuje varianta K. Nejméně výhodná je trasa varianty P2.
Nejvíce negativní vliv na zábor pozemků PUPFL dle velikosti jeho výměry má varianta
pravobřežní 2 následovaná variantami levobřežní 1 a pravobřežní 1.
Nejvíce negativní vliv na zábor pozemků PUPFL dle kvality dřevin má varianta P2
následovaná variantami L1 a P1.

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
Realizace stavby kvalitní dopravní komunikace se obecně neobejde bez zásahů do
horninového prostředí. I když jsou takové zásahy do horninového prostředí na části stavby
nevratné (silniční zářezy), jedná se na druhé straně o vesměs pozitivní opatření pro řešení
eliminace vlivů záměru na krajinný ráz (utlumení vlivů na estetické hodnoty krajiny a možnost
kompenzace zvýšením ploch krajinné zeleně).
Nerostné suroviny budou záměrem ovlivněny pouze ve variantách P1 a K u Stráže nad Ohří,
kde zasahují okrajově do dobývacího prostoru stavebního kamene (čedič). Ložisko se však
již dotěžuje. Ostatní rudní i nerudní ložiska jsou prognózní a leží mimo navržené varianty.
I.6.1. Horninové prostředí
Kapitola obsahuje údaje o možném ovlivnění horninového prostředí s následujícím shrnutím:
Všechny uvažované varianty nové trasy projektované komunikace jsou vedeny v
nepříznivých inženýrsko-geologických poměrech.
Jednotlivé varianty lze stručně charakterizovat takto:
varianta L1
•

značná část trasy vedena v pyroklastikách náchylných ke vzniku svahových deformací při
nepříznivých morfologických poměrech

•

ražba dvou tunelů bude probíhat v horninách s odlišnými geotechnickými vlastnostmi
(pyroklastika, podřízeně čediče, granulity) což bude způsobovat nestabilitu výrubu a
komplikovat ražbu

•

v km 8 až 9,7 prochází třemi menšími uklidněnými sesuvy a svahy s vyšším rizikem
vzniku sesuvů

•

trasa je vedena v převaze v oblastech s výskytem pyroklastik, které vyžadují větší nároky
na zabezpečení stavby (výkopky jsou v převaze podmíněně vhodné nebo nevhodné do
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násypů, pyroklastika snadno degradují vlivem klimatických podmínek, tj. nároky na
organizaci stavby o ochranu zemní pláně i svahů zářezů, případně sanaci)
•

ve značné části trasy morfologicky členitý a nepřístupný terén

•

v mnoha úsecích může výstavba zářezů a násypů ovlivnit celkovou stabilitu svahů

•

nemá výrazně náročné mostní konstrukce

•

lokálně bude nutné k rozpojení hornin použít trhací práce

Spolu s variantou P2 je z geotechnického hlediska nejnáročnější - velmi vysoce náročná. V
pěti stupňové klasifikaci podle geotechnické náročnosti (1 - nenáročná, 2 - středně náročná,
3 - vysoce náročná, 4 - velmi vysoce náročná, 5 - extrémně náročná) je řazena ke stupni 4.
varianta L2
•

překračuje náročnou mostní konstrukcí meandr řeky Ohře

•

možné ovlivnění doplňkových zdrojů vody hromadného zásobování v obci Stráž n. Ohří

•

ražba jednoho tunelu bude probíhat v horninách s odlišnými geotechnickými vlastnostmi
(pyroklastika, podřízeně čediče, granulity) což bude způsobovat nestabilitu výrubu a
komplikovat ražbu

•

lokálně se mohou vyskytnout problémy s nestabilitou svahů v případě hlubších zářezů

•

v prostředí pyroklastik, které vyžadují zvýšené nároky na zabezpečení stavby je trasa
vedena zhruba ve dvou třetinách celkové délky

•

mírně zvýšený výskyt rigidních hornin, k jejichž rozpojení je nutné použití tracích prací.
Spolu s variantou K je z geotechnického hlediska méně náročná - vysoce náročná.

varianta P1
•

km 5,4-6,1 přechod přes rozsáhlé sesuvné území. Není jisté, zda území, nebo jeho části
nevykazují plouživý pohyb (v řádech mm za rok). Potom by byly kladeny velmi vysoké
nároky na zabezpečení pravobřežní opěry pro most přes Ohří v km 5,06-5,45

•

čtyřikrát náročnou mostní konstrukcí překračuje řeku Ohři

•

ražba jednoho tunelu bude probíhat v horninách s odlišnými geotechnickými vlastnostmi
(pyroklastika, podřízeně čediče, granulity) což bude způsobovat nestabilitu výrubu a
komplikovat ražbu

•

lokálně se mohou vyskytnout problémy s nestabilitou svahů v případě hlubších zářezů

•

je zvýšený výskyt rigidních hornin v zářezech vyžadujících k rozpojení trhací práce

•

prochází dobývacím prostorem kamenolomu

Varianta P1 je z geotechnického hlediska hodnocena jako velmi náročná.
varianta P2
•

km 5,4-6,1 přechod přes rozsáhlé sesuvné území. Není jisté zda území, nebo jeho části
nevykazují plouživý pohyb (v řádech mm za rok). Potom by byly kladeny velmi vysoké
nároky na zabezpečení pravobřežní opěry pro most přes Ohří v km 5,06-5,45

•

má dvě náročné mostní konstrukce přes Ohři a jednu přes údolí Korunního potoka

•

převážná část trasy vedena v pyroklastikách náchylných ke vzniku svahových deformací

•

trasa je vedena v převaze v oblastech s výskytem pyroklastik, které vyžadují větší nároky
na zabezpečení stavby (výkopky jsou v převaze podmíněně vhodné nebo nevhodné do
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násypů, pyroklastika snadno degradují vlivem klimatických podmínek, tj. nároky na
organizaci stavby o ochranu zemní pláně i svahů zářezů, případně sanaci)
•

v mnoha úsecích může výstavba zářezů a násypů ovlivnit celkovou stabilitu svahů

•

založení mostu přes údolí Korunního potoka bude výrazně komplikováno podmínkami
ochrany jímacích zdrojů minerálních vod

Spolu s variantou L1 je z geotechnického hlediska hodnocena jako velmi vysoce náročná.
varianta K
•

skalní podloží tvoří ve velké míře granulity, ortoruly a migmatitizované ortoruly

•

relativně vysoký objem trhacích prací při rozpojování hornin

•

dvakrát překračuje náročnou mostní konstrukcí údolí řeky Ohře

•

možnost rozsáhlejších násypů při průchodu podél Ohře, v aluviu málo únosné podloží
pro násypy

•

prochází dobývacím prostorem kamenolomu

•

z hlediska stability nejsou očekávány výraznější problémy

•

prochází mimo všechna známá sesuvná území

•

prochází ochranným pásmem I. i II. stupně přírodních minerálních vod Korunní

•

zvýšené nároky na ochranu zdrojů přírodních minerálních vod

Spolu s variantou L2 je z geotechnického hlediska méně náročná - velmi náročná.
Ověření geotechnických a hydrogeologických poměrů v rámci dalších etap projektových
prací se doporučuje věnovat mimořádnou pozornost, především v úsecích, kde je horninové
prostředí budováno pyroklastiky. Základ průzkumných prací by mělo tvořit podrobné
inženýrsko-geologické a hydrogeologické mapování, případně i s využitím leteckých snímků
pro vyhodnocení potenciálních sesuvných území. Nezastupitelnou roli sehraje využití
komplexu geofyzikálních metod průzkumu. V případě, že bude reálně uvažováno s realizací
varianty pravobřežní 1 nebo 2, je nutné v dostatečném předstihu zajistit monitoring sesuvu u
Damic.
Z hlediska geotechnických poměrů se jeví jako nejpříznivější kombinovaná varianta a s
malým odstupem varianta levobřežní 2.
I.6.2. Vlivy na přírodní zdroje
Zářezy silnice do horninového prostředí, nebo obecně i celá stavba, však může negativně
ovlivnit hladiny mělce uložených kolektorů podzemních vod, především suťová prameniště.
Zásahy do pramenišť resp. přírodních zdrojů vody je nutné považovat za negativní vlivy.
Většina takovýchto biotopů leží na pravém břehu průlomového údolí Ohře. Zvýšené
potenciální znečištění a poškození těchto přírodních zdrojů odvodněním je reálné na těchto
úsecích:
•

varianta L1 - společný úsek v km 3,7 (nevhodně řešená křižovatka pod estakádou, navíc
zásah do biotopu s chráněným a ohroženým druhem rostlin);

•

varianta P1 - km 5,35 (okrajový zásah násypem) + km 5,95 (prameništní olšina) - obě
místa na rotačním sesuvu; km 9,0 (silně podmáčeno, drobné sesuvy); km 9,5; km 9,7
(suťové prameniště) a km 11,15 (prameništní olšina);

•

varianta P2 - km 5,38 + km 5,55 + km 5,7 (odtok z prameniště) - vše na rotačním sesuvu
a km 11,35 (prameništní olšina).

46

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov

Vlivy na nerostné suroviny
Nerostné suroviny budou záměrem ovlivněny pouze ve variantách P1 a K u Stráže nad Ohří,
kde zasahují okrajově do dobývacího prostoru stavebního kamene (čedič). Ložisko se však
již dotěžuje. Ostatní rudní i nerudní ložiska jsou prognózní a leží mimo navržené varianty.

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 v důsledku ukládání odpadů
Hodnocená stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv způsobený ukládáním odpadů.
Odpady podle svého charakteru budou zneškodňovány mimo posuzované zájmové území.
Podrobně viz kapitola B.II.3.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Bez nutnosti komentáře.

D.I.8 Vlivy na ekosystémy
V rámci detailního mapování dotčených biotopů byly ve všech variantách vytipovány
nejvýznamnější přírodní biotopy, kterých by se optimální varianta nové komunikace měla v
tak přírodně i esteticky hodnotném území průlomového údolí Ohře vyhnout - viz příloha H.3.
Větší část hodnocených variant nové silnice I/13 bude ovlivňovat ekosystémy mezofilních luk
a pastvin s rozptýlenou dřevinnou vegetací, které jsou předmětem ochrany v Přírodním
parku Stráž nad Ohří, ale i v evropsky významných lokalitách. Většina těchto lučních biotopů
je však degradována nebo ruderalizována a vykazují v průlomovém údolí Ohře nejnižší
stupeň ekologické stability. Na několika místech byly zjištěny také zásahy do biotopů vlhkých
luk (pcháčové louky a tužebníková lada) a také do prameništní vegetace - společná varianta
L1 v křižovatce u Damic, největší zásahy do prameništní vegetace byly však zjištěny ve
variantách P1 a P2. Do 2 hodnotných biotopů acidofilních trávníků mělkých půd zasahuje
varianta P1 nad chatovou osadou Rafanda (louka pod Dubovým vrchem s ohroženými druhy
rostlin) a také varianta P2 u osady Korunní (čedičový výchoz s četnými ohroženými
teplomilnými druhy rostlin). V západní části řešeného území probíhá větší část společné
trasy L1 na agrocenózách od počátku řešeného úseku až do prostoru mezi Květnovou a
Damicemi.
Do lesních ekosystémů s četnými přírodními lesními porosty a výskyty chráněných druhů
rostlin i živočichů zasahuje nejvíce varianta P2 a také L1 ve východní části, malá část variant
P1 a P2 prochází ve východní části zkulturněnými lesy, kde však nepředstavují zásadní vlivy.
Příliš zásadní vlivy na přírodní lesní biotopy květnatých bučin a suťových lesů, které jsou
předmětem ochrany v evropském systému Natura 2000, byly zjištěny u varianty L1 ve
východní polovině trasy a ve větší části varianty P2. Rovněž ve variantách P1 a P2 v hluboce
zaříznutém kaňonu řeky Ohře pod Bočí byl zjištěn velmi závažný zásah do biotopu suťového
lesa (jeden z nejkvalitnějších v řešeném území), který na bázi svahu přechází do květnaté
bučiny. Místy byly zjištěny také méně významné zásahy do dubohabrových hájů, obvykle do
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pařezin nebo sukcesních stadií se sníženou reprezentativností a zachovalostí (varianty L1 a
P1 u Stráže n/Ohří). Větší vlivy na lužní lesy a potoční nebo říční biotopy lze očekávat
většinou pod estakádami přes řeku Ohři nebo přes drobné přítoky v bočních údolích. Pokud
budou stavební zásahy situovány mimo vodní biotopy, dojde jen minimálně k jejich ovlivnění.
Tyto vlivy se vyskytují u všech posuzovaných variant, intenzivněji však na pravém břehu, kde
je více svahových pramenišť. Vysoké estakády přes průlomové údolí řeky Ohře umožní zcela
vyloučit zásahy do břehových porostů lužních lesů nebo do zbytků cennějších lužních
porostů (jako je např. fragment tvrdého luhu u chatové osady Rafanda). Zásadnější vlivy lze
očekávat v bočních údolích, kde zcela určitě dojde k různě velké fragmentaci břehových
olšových porostů, jež mají významnou migrační funkci pro ptactvo (předměty druhové
ochrany systému Natura 2000). Zásahy do rozptýlené dřevinné vegetace nelze považovat za
extrémně závažné, ale místy by bylo vhodné vybranou variantu z těchto biotopů odklonit. Na
několika místech byly totiž zjištěny zásahy do autochtonní dřevinné vegetace s přítomností
dendrologicky cenných a poměrně kvalitních exemplářů stromů (ochrana v rámci Přírodního
parku).
Nulová varianta, tj. stávající komunikace I/13 způsobila fragmentaci četných biotopů
především v nivách přítoků řeky Ohře a na svazích do průlomového údolí Ohře. Násypy této
dopravní komunikace obvykle přerušily nebo značně omezily komunikační vazby mezi
biotopy, propustky jsou zcela nedostatečně dimenzované. Provoz na komunikaci se rovněž
podílí na zvýšeném znečištění ekosystémů prachem a splachy vod kontaminovaných solemi
ze zimní údržby (silná ruderalizace v kontaktech biotopů).
Poznámka: Vlivy záměru na přírodní biotopy, jež jsou předmětem ochrany evropské
soustavy Natura 2000, včetně prioritních, podléhají zvláštnímu hodnocení dle ustanovení §
45i zákona č. 114/1992 Sb. Proto jsou vlivy na tyto předměty ochrany diskutovány v
samostatné příloze F.

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

D.I.9 Vlivy na flóru a faunu
I.9.1. Vlivy na faunu
Záměr stavby nové silnice I/13 ovlivní poměrně značné množství druhů živočichů, které se v
území rozmnožují nebo zde mají potravní areály. Většinu vlivů na jejich populace je však
možné považovat za slabé.
Záměr výstavby nové silnice I/13 prakticky neovlivní žádné z přítomných zvláště chráněných
populací bezobratlích živočichů:
•

pokud nebude zasahováno do dnových sedimentů v řece Ohři, nemůže stavba ani v
jedné z variant ovlivnit významnějším způsobem případnou populaci velevruba (v
každém případě je takové zásahy nezbytné zcela vyloučit);

•

realizace jakékoliv varianty stavby nemůže vážněji ohrozit ani další existenci batolce
duhového v území, protože vrba křehká (Salix fragilis) a vrba jíva (Salix caprea) jsou
běžnou součástí stanovišť údolního luhu, ale např. i náletů pionýrských dřevin v celém
území (samozřejmým předpokladem je ovšem minimalizace zásahů do stromových
porostů údolních luhů, především pak podél Ohře);
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záměr rovněž nemůže zásadním způsobem ohrozit populaci bělopáska topolového v
území, protože navrhované varianty podstatným způsobem neredukují výskyt hlavní
živné rostliny jeho housenky, kterou je topol osika (Populus tremula).

Z hlediska ochrany užovky stromové je nutno považovat jako kritické především varianty
silnice L1, L2 a K. Přestože aktuální status plcha zahradního v dotčeném území je nejasný,
při zachování principu předběžné opatrnosti a při hledání optimální varianty trasy
komunikace je nutno preferovat taková řešení, která v minimální míře zasahují do stanovišť,
jež mohou představovat potenciální biotop druhu v území, tj. bučiny, suťové lesy a čedičové
droliny. Z tohoto důvodu se jeví jako kritické varianty silnice L1, L2 a P2. Z hlediska ochrany
zmije obecné jsou nejkritičtějšími varianty L1 a P2. Realizací variant P1 nebo P2 bude
destruováno hnízdiště ojedinělého páru strnada lučního u Kamence. Z hlediska ochrany
populace je však tento zásah nutno hodnotit, pokud by byl nevyhnutelný, jako málo
významný. Vlivy na přítomnost vydry říční v řece Ohři lze považovat za minimální, stejně
jako u velevruba tupého. Z hlediska ochrany populace mloka skvrnitého je nutno jako zcela
nevhodné hodnotit realizaci variant L1 a P2. V případě realizace varianty K je významně
ohrožen ojedinělý biotop odstaveného ramena řeky Ohře s populacemi chráněných druhů
obojživelníků, batolce, ledňáčka a žluvy. Potenciální negativní vliv stavby by v tomto případě
ale bylo zřejmě možno řešit technickými prostředky. Podobně jako u užovky stromové jsou
varianty L1, L2 a K nejkritičtější také z hlediska ochrany ještěrky obecné, užovky hladké a
krutihlava obecného.
Nulová varianta má na chráněnou faunu území obecně menší negativní vliv než jiné
navržené varianty stavby. Hlavním důvodem je především skutečnost, že nedojde k záboru
nových pozemků, ani k fragmentaci dosud zachovalých stanovišť. Při realizaci nulové
varianty by došlo ke snížení stupně ohrožení jednotlivých zvláště chráněných druhů.
Míra tohoto snížení je ovšem druhově velmi variabilní:
•

U kriticky ohrožených druhů nebudou ohroženy populace skokana skřehotavého, zmije
obecné, morčáka velkého, strnada lučního a plcha zahradního.

•

Stupeň ohrožení populace užovky stromové dosáhne v nulové variantě hodnot 1 až 2,
vzhledem k úhynu především juvenilních jedinců i na stávajících, dnes provozovaných
komunikacích (viz zpráva Musilové 2005).

•

Některé silně ohrožené druhy budou realizací nulové varianty podstatně méně ohroženy.
Platí to zejména pro chřástala polního, čolka obecného, skokana zeleného, holuba
doupňáka, lejska malého, pěnici vlašskou, krutihlava obecného a netopýra velkého.

•

Je možno říci, že nulová varianta neovlivní negativním způsobem lokální populace všech
výše jmenovaných druhů, stupeň ohrožení populací dalších druhů se sníží (mlok skvrnitý,
ještěrka obecná, žluva hajní).

Poznámka: Vlivy záměru na druhy, jež jsou předmětem ochrany soustavy Natura 2000,
podléhají zvláštnímu hodnocení dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Proto jsou vlivy
na populace těchto druhů diskutovány v samostatné příloze F.
V řešeném území je nutné očekávat závažné negativní vlivy na migraci vyšších obratlovců savců, protože všechny posuzované varianty nové silnice I/13 kříží důležitý migrační koridor
mezi Doupovskými a Krušnými horami (viz příloha E). Nulová varianta nezhorší migrační
potenciál v území, zejména pro střední a velké savce. Jakákoli další, nová liniová stavba
(nová komunikace) ovšem migrační poměry v území pozmění, a to jen negativním
způsobem.
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I.9.2. Vlivy na flóru
Hodnocené varianty nové silnice I/13 zasahují do četných biotopů s výskyty chráněných
nebo ohrožených druhů rostlin. Vlivy byly zmapovány jako potenciálně zcela destrukční
(zánik výskytu) nebo jako nevýznamné - viz přehledy segmentů biotopů.
Kapitola dále obsahuje přehled výskytů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin přímo
dotčených variantami I/13 (potenciální zničení výskytů).
Vzhledem k přítomnosti druhů na Červeném seznamu ohrožených druhů ČR lze vyloučit
zásadní ovlivnění populací Cirsium eriophorum, pcháč bělohlavý (C3), Primula veris,
prvosenka jarní (C4a) a Pyrus pyraster, hrušeň polnička (C4a), které jsou v řešeném území
poměrně ještě hojné. Vzhledem k přítomnosti dalších zvláště chráněných i ohrožených druhů
rostlin je zcela jednoznačně nutné vyloučit variantu L1 a v návaznosti na L1 také variantu L2.
Ostatní variantu K, P1 a P2 by se musely výskytům těchto druhů určitým vhodným
způsobem alespoň vyhnout (viz kap. IV.2.6 - minimalizace vlivů).

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.9 je zpracována s dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.10 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Uvažovaná stavba nové silnice I/13 bude mít v jakékoli hodnocené variantě vždy určitý
negativní vliv na stávající přírodní hodnoty a ráz krajiny, především pak v přírodně i
krajinářsky nejhodnotnější části průlomového údolí Ohře (větší část řešeného úseku od
Damic až po Smilov).
Optimální trasa nové komunikace by měla při průchodu Evropsky významnými lokalitami
Doupovské hory a Hradiště a také Ptačí oblastí Doupovské hory minimalizovat zásahy do
všech prioritních biotopů soustavy Natura 2000, tj. suťových a lužních lesů, a také do všech
předmětů druhové ochrany živočichů (v opačném případě se vždy jedná o závažné zásahy).
Z tohoto hlediska jsou zcela nepřijatelné trasy L1 a P2 a také trasa P1 u Boče (nutný odklon
ze suťového lesa). Varianta L1 a také varianta K vykazují u Boče potenciálně značně
negativní vliv na ojedinělou kolonii netopýrů v místním kostele, který je navíc významnou
historickou dominantou krajiny. Levobřežní varianty L1 a L2 i celá východní část varianty K
nejsou přijatelné z důvodu zásadních vlivů na jádrové území unikátní populace užovky
stromové. V rámci zachování krajinného rázu v Přírodním parku Stráž nad Ohří jsou všechny
dosud navržené varianty málo příznivé, protože zasahují prakticky stejně intenzívně do
kulturní dominanty krajinného rázu, kterou je dochovaná mozaika luk a pastvin s rozptýlenou
krajinnou zelení a typickou vesnickou zástavbou, jsou zde však plochy s nejnižší ekologickou
stabilitou v celém průlomovém údolí Ohře. Přímé zásahy i nepřímé negativní ovlivnění všech
registrovaných VKP a památných stromů je prakticky vyloučeno u všech variant. Ovlivnění
přechodně chráněné plochy variantou L1 je rovněž možné vyloučit a pod PP Čedičová žíla
Boč prochází varianta L1 v tunelu (došlo by zde však k potenciálnímu ovlivnění přírodních
lesních biotopů s výskyty chráněných druhů rostlin v ochranném pásmu PP!). Zásadní kolizí
jakékoliv varianty nové silnice I/13 s krajinou průlomového údolí Ohře je ovlivnění migračních
tras zvěře mezi Doupovskými a Krušnými horami.
Z hlediska obecné ochrany přírody a krajiny je zásadním výběrovým kritériem optimální
varianty omezení vlivů na kostru ekologické stability krajiny, tj. na plochy s ES vyšší než
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střední (stupně 3 až 4,5), a také skladebné části územního systému ekologické stability
krajiny. Kostru ES tvoří ekosystémy mokřadů, rozptýlené přírodní zeleně a lesů. ÚSES však
dosud nebyl vymezen v souladu s metodickými postupy. Přesto jsou z těchto hledisek zcela
nepřijatelné varianty L1 a P2, které zasahují do přírodních lesních ekosystémů s nejvyšší ES
v území a zároveň také do velkých regionálních biocenter vymezených na obou elevacích
podél průlomového údolí řeky Ohře (RBC Pekelská skála - Dubový vrch a RBC Doupovský
hřbet). Okrajový vliv na levobřežní RBC se projevuje i ve variantách L2 a K. Oddělené části,
které by vznikly fragmentací lesních biotopů, budou již v RBC nevratně nefunkční. Přechody
přes údolní zářezy vodních toků řešené estakádami jsou z hlediska komunikace v
biokoridorech zcela přijatelným řešením. V území nebyly dosud vymezeny nejdůležitější
skladebné části mezofilního bučinného a vodního NRBK v průlomovém údolí řeky Ohře a
tudíž ani komunikační koridory (mezické, kontrastní) napříč tímto kaňonovitým údolím.
Nejmenší vlivy nové silnice na skladebné části ÚSES lze tudíž předpokládat pouze ve
variantě P1, která je hypsometricky umístěna mezi strmými zářezy kaňonu Ohře s
převažující dřevinnou vegetací a strmými zalesněnými svahy výrazných elevací sopečného
původu a tudíž se může vyhnout všem významným biocentrům. Průchod funkčních
skladebných částí NRBK údolím Ohře mezi Stráží a osadou Korunní lze pod estakádou
vyřešit bez větších problémů. ÚSES může být pouze ve variantě P1 vymezen podle
metodických pokynů a takovým způsobem, aby nová komunikace I/13 procházela širokými
regionálními biokoridory, v nichž se jednak připouští přerušení stavební plochou a jednak
nebudou zásadně ovlivněny biologické vazby mezi kaňonem Ohře a významnými
zalesněnými elevacemi Doupovských hor. Ve variantách L2 a K, které scházejí až na okraje
kaňonovitého údolí řeky Ohře, by mohlo dojít k přílišné fragmentaci skladebných částí NRBK
K41 v údolí řeky Ohře, zvláště pak biocenter, v nichž je nezbytné sloučit biotopy vodní, nivní i
mezofilní bučinné.
Nulová varianta málo ovlivňuje krajinu i krajinný ráz, protože je vesměs vedena v
harmonickém souladu s terénními tvary. Krajina je však zatěžována narůstajícím provozem
na komunikaci a s tím spojeným znečištěním.
I.10.1. Vlivy na estetické kvality území a na krajinný ráz
Uvažovaná stavba nové silnice I/13 nemůže nijak zásadně ovlivnit reliéf krajiny, v němž se
uplatňují nejvýznamnější přírodní krajinné fenomény, tj. dominanty reliéfu sopečného
původu. Optimální varianta komunikace se musí vyhnout všem dalším přírodním hodnotám
krajinného rázu, které jsou základními stavebními kameny dochované harmonické krajiny a
jsou chráněny nejen národní, ale i evropskou legislativou.
I když jakákoliv z variant bude vždy určitým způsobem ovlivňovat kulturní dominantu
dochovaného krajinného rázu, může být estetické vnímání velké části stavby uvedeno do
určitého harmonického vztahu s okolní krajinou, protože zde nebude vytvářet žádný nový
objekt, který by se svými rozměry a hmotou vymykal harmonickému měřítku krajiny
(nejvýznamnějším liniovým krajinným prvkem je řeka Ohře). Četné úseky nové komunikace
bude možné v krajině „uschovat" pomocí vhodně řešeného ozelenění zářezů i násypů,
druhová skladba náhradních výsadeb dřevin však musí harmonizovat s okolní krajinou
(autochtonní taxony, stanovištní skladba dřevin, vhodné tvary). Vlivy nové komunikace na
krajinu dokladují poměrně jednoduché analýzy krajinných scenérií v panoramatických
snímcích krajiny, do kterých bylo orientačně zakresleno vedení posuzovaných variant nové
silnice I/13 (viz příloha G., obr. 1 až 10).
Vedení nové komunikace typickou intenzívní zemědělskou krajinou mezi Ostrovem a
Damicemi neovlivní žádné hodnotné elementy krajinného rázu, ale může naopak krajinu
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pozitivně ovlivnit novými prvky hodnotné krajinné zeleně. Zásadní ovlivnění krajinného rázu k
výrazně lepšímu estetickému vnímání zde však nelze očekávat.
Estetické vnímání podstatně hodnotnější krajiny v průlomovém údolí řeky Ohře však zcela
jistě ovlivní nově vytvořené kulturní dominanty krajiny, kterými se stanou některé vysoké
estakády, vedené napříč průlomovým údolím řeky Ohře. Do jaké míry bude vnímání těchto
nových technických objektů pro návštěvníky velmi hodnotné přírodní krajiny negativní či
pozitivní, závisí na jejich architektonickém ztvárnění. Vhodnějším řešením než estakády by
možná byly obloukové mostovky. Jedná se především o 3 velké mosty přes řeku Ohři:
1. Most u chatové osady Rafanda západně od Stráže nad Ohří ve variantách P1 nebo P2
(vizualizace - obr. 1 a 2) poměrně lépe zapadá do krajiny, než značně dominantní
estakády ve variantě K (vizualizace - obr. 1, 3, 4 a 5); přemostění ve variantách P1 a P2
bude přicloněno přítomnou vegetací a v dominantním působení utlumeno (průchod lesem
a zakomponování k lesnímu okraji); rovněž estakády přes údolí Hornohradského potoka
vytvářejí v krajině značně dominantní mostní objekty vůči přírodním dominantám reliéfu
(panorama Doupovských a Krušných hor); i když pro některé pozorovatele mohou být
naopak pozitivně vnímatelné, degradují však estetické působení historické dominanty
zámku Horní Hrad, což je v případě variant P1 a P2 vyloučeno; podobné působení a
estetické vnímání může vyvolávat též mostní objekt přes Pekelské údolí ve variantě L1
severně od Stráže nad Ohří, i když by na jeho pozadí byla hodnotná vegetace
(vizualizace - obr. 6 a 7);
2. Dlouhá estakáda na jv. okraji obce Stráž nad Ohří, která je vedena z odvalu lomu na
Malém Stolci šikmo do nivy řeky Ohře až pod ústí Korunního potoka, bude technickým
objektem, který bude vykazovat nejzávažnější vlivy na estetické vnímání v krajině a bude
zde velmi významně záviset na jeho architektonickém ztvárnění, protože může být v
pohledech jen částečně utlumen vegetačními clonami (vizualizace - obr. 8); podobné
působení bude vyvolávat poměrně dlouhá estakáda ve variantě P1 pod zástavbou v
osadě Korunní, která přehradí výhledy do průlomového údolí Ohře právě v pohledové
úrovni z prvních obytných domů (vizualizace - obr. 9);
3. Vysoký most přes kaňonovité údolí Ohře pod Bočí bude působit dominantně ve všech
variantách (P1, P2 nebo v jakékoliv jiné upravené variantě); nejvhodnější estetické
působení bude pravděpodobně ve výškově nejnižší variantě s pozadím krajinné zeleně,
než při značně dominantních estakádách variant P1 a P2, které jsou navíc velmi
problematické z hlediska zásahů do prioritních biotopů soustavy Natura 2000 (vizualizace
- obr. 10); upravená varianta P1 je vhodnějším řešením i pro osadu Boč, protože varianty
L1 a K procházejí v levé části (obr. 10) těsně nad zahradami (vysoká hluková zátěž vůči
kolonii netopýrů v Bočském kostele).
Nová komunikace může jakožto významná liniová stavba ovlivnit na mnoha místech také
harmonické vztahy v krajině tím, že naruší harmonický soulad jednotlivých krajinných prvků,
tj. zasáhne do přírodních nebo přírodě blízkých biotopů, v nichž přeruší biologické vztahy. Na
mnoha místech se tyto zásahy dají vhodně upravit a doplnit nové krajinné prvky tak, aby opět
vytvořily harmonické vztahy v krajině a zároveň utlumily vlivy dopravní stavby (maximálně ji
začlenily do krajiny). Některé rušivé vlivy dopravní stavby na vztahy v krajině budou na
mnoha místech eliminovány přemostěním údolnic nebo vložením tunelů a tudíž částečným
zachováním plnohodnotných biologických vazeb. Místy však mají i tato opatření negativní
vliv na migraci ptactva podél břehových doprovodů mezi lesními ekosystémy a řekou Ohří např. přechody bočních údolí v korunové úrovni vegetace ve variantách P1 a P2 jz. od
Stráže (viz obr. 3) nebo ve variantě P1 u osady Korunní (viz obr. 9), kde bude nutné vlivy
vhodnými technickými úpravami eliminovat, minimalizovat nebo kompenzovat. Na druhé
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straně bude začleněním stavby do vegetace značně omezeno negativní estetické vnímání
stavby v krajině.
Harmonické měřítko krajiny vyjadřuje soulad krajinného měřítka (celku) s měřítkem
jednotlivých krajinných prvků. Měřítko liniové stavby by nemělo zásadně ovlivnit měřítko
celku, protože její rozměry nepřesahují měřítka souměřitelných krajinných prvků, např. toku
Ohře nebo významných rozvodných hřbetů. Měřítka estakád vhodně umístěných do
krajinných kompozic obvykle nenarušují harmonické měřítko celku, které je tvořeno
charakteristickým reliéfem sopečného pohoří. Místy ho mohou i velmi zajímavě doplňovat
(např. architektonicky vhodně řešený most pod Bočí, viz obr. 10). Jindy však mohou
estakády vytvářet nevhodné dominanty vůči významným historickým objektům nebo vůči
charakteru zástavby sídel (např. mosty ve variantách L1 a K přes údolí Hornohradského a
Pekelského potoka - viz obr. 5, 6 a 7). Některé vysoké mosty mohou však lokálně působit
natolik dominantně a rušivě, že by velmi významně narušily harmonické měřítko krajinného
celku - takto by mohla působit především estakáda ve variantě K západně od Stráže (viz obr.
3 a 5). Na mnoha místech může být působení a vnímání vysokých mostů začleněno do
krajiny tak, aby splývalo s dochovanými krajinnými prvky (např. ve variantách P1 a P2 u
chatové osady Rafanda - viz obr. 1 a 2). Začlenění dlouhé estakády do krajiny bude
nezbytné architektonicky dořešit mezi kamenolomem na Malém Stolci a osadou Korunní,
protože zde vzhledem k OP minerálních vod a jádrové populaci užovky stromové neexistuje
vhodnější varianta umístění nové komunikace než P1 (viz obr. 8). Poměrně problematické z
hlediska krajinného rázu se zatím jeví také umístění mimoúrovňové křižovatky na odvalu
kamenolomu (její dominantní působení bude zcela určitě nutné eliminovat vegetací).
Stávající estetická hodnota krajiny může být novou silnicí I/13 ovlivněna především
neuváženými zásahy do přírodních hodnot krajiny a zvláště pak v místech přechodů údolnic,
kde bude nutné vybudovat vysoké mosty.
Pro zachování trvale udržitelného využívání krajiny bude tudíž nezbytné vybrat takovou
variantu, která by eliminovala všechny významné rušivé vlivy, jež by mohly snižovat
estetickou hodnotu krajiny v průlomovém údolí Ohře. Taková varianta musí splnit následující
požadavky:
•

musí zachovat všechny přírodní hodnoty krajiny (vyloučit nebo co nejvíce minimalizovat
zásahy do významných přírodních biotopů),

•

omezit na minimum negativní estetické působení velkých mostů jako nových kulturních
dominant (vyloučit variantu K a vhodně architektonicky ztvárnit nové kulturní dominanty
velkých mostů);

•

vyloučit vlivy na významné historické a přírodní dominanty krajinného rázu (tzn. vyloučit
varianty L1 a K).

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.10 je zpracována s dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.11 Vlivy na kulturní a historické hodnoty řešeného území
Významná kulturní hodnota krajinného rázu je geneticky sekundární a je především dána
dochovaným extenzívním způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a stopami, které v
krajině průlomového údolí řeky Ohře zanechal. Takový ráz krajiny je zde chráněn vyhlášením
Přírodního parku Stráž nad Ohří, což znamená, že další lidské aktivity jsou v krajině určitým
způsobem omezeny či regulovány. V této části řešeného území se totiž zachoval typický
vesnický tup zástavbu menších sídel se zahradami i vzrostlou sídelní zelení, dále též typická
mozaikovitá struktura luk a pastvin rozčleněných na menší plochy rozptýlenou zelení, v níž
se zachovala přirozená harmonická funkce biokoridorů a interakčních prvků (kulturní
dominanta krajiny). Některé pastviny byly v minulosti převedeny na intenzívní sady, ale v
současné době jsou již prakticky mimo provoz. Na území PPk je veškerá tzv. nezbytná a
významná zeleň registrována (VKP, PS), není zde dovoleno poškozování vegetace, tj.
především rozptýlené krajinné zeleně, včetně významných exemplářů dřevin, z nichž některé
mají již hodnoty památných stromů. Na některých opuštěných plochách dochází v procesu
sukcese k obnově potenciálních biocenóz. Ruderalizace je významněji zvýšena na většině
ploch trvalých travních porostů a v opuštěných ovocných sadech (nevhodné hospodaření)
nebo v okolí bývalých kamenolomů (probíhá zde sekundární sukcese na narušených
plochách). Ekologická stabilita těchto ploch je tudíž malá (stupeň 2) a v průlomovém údolí
Ohře je na těchto plochách nejnižší. Pokud by se obnovilo hospodaření ve velkoplošných
sadech, lze hodnotit ES až stupněm velmi malá (1 ).
Stávající sídelní struktura i cestní sít', která sídla propojuje, jsou dosud v souladu s přírodním
charakterem krajiny, tj. harmonizují s krajinou. Obě dopravní tepny, tj. současná silnice I/13 i
železniční trať mají rovněž harmonické vztahy s morfologií krajiny. Některé menší osady
(např. Kamenec a Korunní) jsou dodnes vysídlené a mění se spíše v rekreační osady.
Drobná kultovní architektura je ve volné krajině vzácná, soustřeďuje se spíše do sídel. Volně
rozptýlená zástavba do krajiny se téměř nevyskytuje (kromě několika statků, z nichž některé
jsou pobořené). V otevřené krajině mimo zastavěná území sídel se však místy nacházejí
chatové kolonie, především na levém břehu řeky Ohře pod Damicemi, pod Stráží a pod Bočí.
V území přírodního parku ani v ostatní části řešeného území se prakticky nevyskytují žádné
příliš objemné průmyslové a zemědělské objekty, které by narušovaly harmonické měřítko
krajiny a její pozitivně vnímané estetické hodnoty. Určitým mírně neharmonizujícím prvkem
krajiny je starý kamenolom ve Stráži, který se zaváží. Destruktivními zásahy do krajinného
rázu jsou v PPk také linie elektrických vedení, které narušují celistvost lesních porostů,
vytvářejí nepřirozené průseky na zalesněných svazích a opakovaně negativně zasahují do
vegetace, což je prakticky v rozporu s Vyhláškou PPk.
V průlomovém údolí Ohře se otvírají zajímavé krajinné kompozice (viz příloha G. fotodokumentace krajinných scenérií). Některé krajinné scény jsou zejména v podzimním
období velmi atraktivní svou rozmanitou barevností.
Historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky a
projevuje se přítomností historických a památkových hodnot. V širším území posuzovaných
variant silnice I/13 k ní náleží středověké tvrziště Květnová (Pahorek), Malý Stolec u Stráže
nad Ohří s archeologickou lokalitou Varta (staré strážní místo), zřícenina strážního hradu
Himlštejn (kóta Nebesa), pseudogotický zámek Horní Hrad, pseudogotický kostelík ve Stráži
a dominantní pseudogotický kostel v Boči.
Výraznější historickou dominantou krajinného rázu je v zájmovém území pouze
pseudogotický kostel v Boči. Lokálně se v průlomovém údolí Ohře otevírá boční průhled do
údolí Hornohradského potoka s pseudogotickým zámkem Horní Hrad, který se však nachází
mimo řešené území.
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Okrajová západní část řešeného území v okolí Květnové je již součástí jiné oblasti krajinného
rázu a náleží spíše k městu Ostrov. Krajina je zde převážně intenzívní zemědělská, s
vysokým stupněm antropogenního narušování krajiny a tudíž i s narušenými vazbami v
krajině a sníženou biodiverzitou. I přesto jsou zde v malé části na řešeném území
registrovány některé významné krajinné prvky. Jinak je tato část řešeného území
charakteristická rozsáhlými plochami orné půdy se všemi negativními dopady do krajiny
(odvodnění, regulace toků, odstranění rozptýlené zeleně, odnos půdy a eroze atd.). Vyskytují
se zde také rozsáhlé zemědělské areály bez vegetačních clon, které narušují harmonické
měřítko krajiny a vytvářejí nepříliš estetické technické dominanty. Krajina je zde tudíž mírně
disharmonická.
Estetické hodnoty krajiny jsou výsledkem psychických (převážně vizuálních) účinků vnímání
přírodních, kulturních i historických hodnot krajiny a mohou být proto subjektivně vnímány
zcela rozdílně, a to jak kladně, tak i záporně. Lze očekávat, že převážná část řešeného
území v průlomovém údolí řeky Ohře mezi Damicemi a Smilovem bude většinou
pozorovatelů vnímána jako krajina celkově velmi hodnotná.
I.11.1. Vliv na kulturněhistorické objekty a archeologické lokality:
Z evidovaných kulturních památek bude stavbou přímo dotčen podstavec sousoší Piety z
roku 1726, mezi Bočí a Smolovém (č. 20) ve variantách L1, L2, K. Ostatní evidované
kulturněhistorické objekty a archeologické lokality nejsou přímo ohroženy.
Před začátkem vlastní výstavby je nutné v dostatečném předstihu (min. 2 roky) před
plánovaným zahájením výstavby provést záchranný archeologický výzkum. Moderní
archeologické metody nabízejí standardní řešení této situace formou tzv. předstihového
výzkumu. Cílem tohoto výzkumu je objevit a prozkoumat ještě před zahájením vlastní
výstavby ohrožené archeologické lokality. Tento postup zahrnuje tři základní etapy:
povrchová terénní prospekce, ověření výsledků prospekce, archeologický výzkum lokalit.
Záchranný archeologický průzkum bude podrobněji stanoven v projektu pro územní řízení
pro vybranou variantu řešení.
I.11.2. Vliv na hmotný majetek
Za vliv na hmotný majetek lze vedle dopravních staveb považovat přeložky stávajících
inženýrských sítí (plynovody, ropovody, vodovody, silové a sdělovací kabely) a nově
požadované inženýrské sítě nutné pro provoz komunikace (objekty odvodnění komunikace,
příp. silové a sdělovací kabely). Jedná se o liniové, většinou podzemní stavební objekty,
které při řádném a bezporuchovém provozování nevyvolají žádné negativní vlivy na životní
prostředí.
Patří sem též výstavba stabilních norných stěn a malých vodních nádrží (vsakovací,
retenční). Vliv těchto nádrží v kombinaci s objekty DUN pro zachycení lehkých kapalin
smývaných s povrchu komunikací budou mít pozitivní vliv na životní prostředí. Existence
malých vodních nádrží, příp. suchých poldrů s doprovodnou výsadbou v krajině je možné
využít pro založení nových prvků posilujících kostry ekologické stability území.
Negativně nelze hodnotit ani požadovanou úpravu koryt vodních toků, a to za předpokladu,
že stavební úpravy a nové realizace budou provedeny ohleduplně, citlivě a budou
respektovat zásady ekologického řešení.
Další významnou skupinou jsou objekty dopravního křížení. Křížení je navrženo jak
úrovňové, tak mimoúrovňové. Souvisejícími stavbami jsou rovněž již zmíněné přeložky
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stávajících komunikací. Vliv těchto souvisejících staveb by neměl mít významný negativní
vliv na prostředí.
Realizace stavby bude mít vliv na rušení a přeložky stávajících inženýrských sítí - vodovody,
plynovody, elektrická vedení, komunikace a v některých případech i stavební objekty.
Délky přeložek budou upřesněny v dalších projektových stupních. Z hlediska vlivů nejsou
příliš významné.
Mezi činnosti související s výstavbou přeložky lze dále zařadit otevření zemníků a těžbu pro
vyrovnání negativní bilance zemin.
Vlivy uvedených staveb se projeví jen okrajově, a to v době výstavby, resp. jako součást
stavební činnosti výstavby silniční přeložky. Po ukončení stavby a uvedení do běžného
provozu negativní projevy stavební činnosti pominou.
Závěr
Vliv navazujících a souvisejících staveb není hodnocen negativně. Největší vliv na hmotný
majetek vykazuje varianta L1, nejmenší vliv varianta P2.
Schválením územního rozhodnutí na navrhovanou trasu silniční přeložky bude zpřesněn
požadavek záboru vyvolaného stavbou a tím se uvolní blokace některých sousedních
pozemků pro jejich plánované využití ve smyslu návrhu územního plánu.
Rozvoj navazující infrastruktury
Se stavbou nové silnice není v dosud zpracované studii bezprostředně spojována stavba
žádné navazující infrastruktury, např. v podobě odpočívek vybavených čerpadly pohonných
hmot, eventuálně restauračním, nebo ubytovacím zařízením. Do budoucna je však třeba s
tímto druhem navazující infrastruktury počítat.
Závěr
Stavba nové komunikace přinese pozitivum pro rozvoj území a jeho ekonomický rozvoj
spojený s dopravní dosažitelností.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.11 je zpracována s dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Za méně
vhodnou považuje zpracovatel posudku formulaci, že do budoucna je třeba počítat
s navazující infrastrukturou (např. ČS PHM). Toto je jistě možnost, ale ne provozní nebo
normovaná nutnost. A vzhledem k přírodovědné cennosti tohoto úseku lze tuto infrastrukturu
zabezpečit na předcházejícím nebo následujícím úseku silnice.
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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
Současný stav ekologické zátěže území - varianta nulová
Aktivní nulová varianta v sobě zahrnuje všechny nevýhody stávající nekapacitní komunikace,
která reprezentuje dnes již nevyhovující trasování centrální části obce Stráž nad Ohří a Boč
a zastaralé způsoby křížení s navazujícími komunikacemi. Trasa v hodnoceném úseku
křižuje propojení biokoridorů s dopadem na jejich funkčnost a migraci živočichů.
Neexistuje zabezpečení negativního ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod území
proti kontaminaci ze splachů z povrchu vozovky, nebo z možných úniků při havarijních
situacích přepravovaného toxického materiálu.
Tato varianta však hlavně negativně ovlivňuje zdraví a pohodu obyvatel v kontaktu se stále
intenzivnější dopravou. Důvodem je nárůst hluku z dopravy a znečištění ovzduší.
Dalším důležitým faktorem je míra bezpečnosti provozu na této komunikaci a to nejen pro
motoristy, ale i pro pěší provoz v dotčených obcích.
Výhodou nulové varianty je skutečnost, že nevyžaduje další zábor půdy a jen minimálně
ovlivňuje krajinný ráz území v důsledku svého začlenění do systému historicky
urbanizovaného území.
Potenciální výsledný stav ekologické zátěže území
Varianty navrhovaného přeložení silnice s sebou nesou všechna negativa spojená s realizací
stavby takového měřítka. To znamená dočasně zvýšený ruch v území, zvýšená prašnost,
dopravní přeložky, přeložky inženýrských sítí apod..
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměrem výstavby nové silnice I/13 jedná na
převážné části úseku o významný zásah do mimořádně cenného území, a to jak z hlediska
přítomnosti přírodních biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlin a živočichů, tak i
krajinářského (evropsky významná území, přírodní park, křížení vyšších hierarchií ÚSES a
další hodnoty, včetně uvažované chráněné krajinné oblasti).
Trvalým negativním ovlivněním je zábor půdy (ZPF a PUPFL) odpovídající požadavkům na
technické a prostorové řešení staveb tohoto významu.
Stavbou dojde i přes navrhovaná opatření k nepříznivému ovlivnění krajinného rázu v
důsledku zasazení této rozsáhlé stavby do krajiny a obecně k bariérovému působení této
liniové stavby.
Do volné krajiny přeložka I/13 obecně přinese zvýšenou ekologickou zátěž - hluk, exhalace,
znečištění půdy a vody, zejména podzemní zdroje a významné ohrožení zdroje přírodní
minerální vody Korunní.
Z hlediska vlivů na estetické hodnoty krajinného rázu není vůbec přijatelná varianta L1 a K,
především z důvodů závažných rušivých vlivů vysokých mostů přes průlomové údolí Ohře i
přes některá boční údolí (Hornohradský a Pekelský potok). Minimální zásahy do estetických
hodnot krajiny a do předmětů ochrany přírody může splňovat pouze varianta P1 za
předpokladu splnění požadavků na opatření směřující k minimalizaci negativních vlivů
(souhrn viz kap. F).
Provozování přeložky silnice přinese nesporná trvalá pozitiva dotýkající se zejména
rozhodující většiny obyvatel zde trvale sídlících. Jedná se o snížení ovlivnění obydleného
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území hlukem, znečištěným ovzduším a nebezpečím plynoucím ze střetů chodců s
automobilovou dopravou.
Dalším přínosem je zlepšení dopravní bezpečnosti a plynulosti a s ní spojené zvýšení
efektivity dopravy.
Vlivem střídání úseků přeložky se zahloubením a násypy mohou v krajině vzniknout četné
nové biotopy přitažlivé pro rozličné druhy živočichů, především ptactvo. Proto je žádoucí
provázat nově vzniklé prvky s obnovou kostry ekologické stability krajiny tak, aby mohl v
krajině vzniknout ještě další podpůrný systém na nižší hierarchické úrovni, tj. systém různých
interakčních prvků, převážně liniových s důležitými funkcemi protierozními, dělícími,
estetickými, migračními apod. Při projektování přeložky je žádoucí doplnit komunikaci ve
vhodných místech záchytnými nádržemi pro zasolené, nebo jinak znečištěné vody. Tyto
objekty pak plní i protihavarijní funkci (zachycení úniků ropných látek) a ochranu
povrchových vod. V zahraničí, např. v Německu a ve Švýcarsku, je toto opatření již dlouho a
běžně využíváno.
Přeshraniční vlivy
Přeložka nevyvolá jiné přeshraniční vlivy než vlivy na dopravu.
Z hlediska dopravy je nutné rozlišovat vlivy lokální a vlivy regionální s významem
přesahujícím rámec vlastního zájmového území stavby. Silnice je důležitou součástí
mezinárodního evropského silničního tahu E 422 a je využíván jako přivaděč na budovanou
rychlostní komunikaci R7 do Loun, Slaného a Prahy, nebo do Německa přes přechod Hora
Sv. Sebastiána. Tento přechod je napojen na německou komunikační síť a přes Chemnitz a
Lipsko také na sít' dálniční pokračující na Hamburg a Porůří.
Závěr
Potenciální výsledný stav ekologické zátěže zájmového území jako souhrn působení všech
prostorových jevů a faktorů bude pozměněn oproti stávajícímu stavu zejména v následujících
položkách ekologické zátěže - jedná se o relativní změny (nárůst) v důsledku zvýšení
kapacity přeložky oproti stávající komunikaci:
•

výstavbou úseku silnice I/13 dojde ke změně krajinného rázu a k narušení biotopu ve
většině dotčené plochy.

•

zvýšení zatížení NOx důsledku zvyšování intenzity dopravy;

•

znečištění půdy v lokálním pásu cca 10 - 15 m (do výšky terénu cca 2,5 m) aerosoly na
bázi chloridů;

•

znečištění povrchové vody bočních přítoků Ohře v zájmové oblasti koncentrací chloridů
odtékajících s povrchovým odtokem srážkové vody z ploch komunikace;

•

zhoršení vydatností a jakosti některých stávajících podzemních zdrojů vody hromadného
a individuálního zásobování pitnou vodou - ve variantě P2 nepřijatelné; ve variantě K
zvýšená četnost rizikových faktorů ohrožení zabezpečení minerální podzemní vody
Korunní; ve variantě P1 realizovatelná při respektování všech doporučených opatření.

•

zábor zemědělské a lesní půdy a vytvoření nepropustných ploch se změnou
povrchového odtoku a infiltrace srážkové vody;

•

bariérový efekt navrhované liniové stavby pro faunu ve většině trasy v území.

Pozitivní přínos přeložky silnice lze chápat v následujících aspektech:
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•

snížení pravděpodobnosti dopravních a souvisejících ekologických havárií v řešené trase
přeložky v důsledku zlepšení parametrů silnice, zvýšení kvality jízdy a bezpečnosti
provozu;

•

snížení pravděpodobnosti dopadu ekologických havárií z přepravovaného materiálu
silniční dopravou na kontaminaci půdy a povrchových a podzemních vod v důsledku
zabezpečovacích zařízení podél trasy nové komunikace.

•

z akustického hlediska lze navrženou přeložku považovat za výrazný přínos ke zlepšení
životního prostředí pro obyvatele zástavby, kterou v současné době probíhá nulová
varianta

•

významné je snížení imisní zátěže v obcích Stráž nad Ohří a Boč

•

bude-li realizována výsadba vhodné zeleně podél plánované komunikace, dojde k
vytvoření vhodných stanovišť pro mnohé druhy živočichů.

Pro hodnocení vlivů posuzované stavby na jednotlivé složky životního prostředí byly z
hledisek velikostí a významnosti vlivů vymezeny 3 úrovně s tímto zařazením:
•

nadregionální (zásadní význam pro několik okresů až kraj):
−

obyvatelstvo - zlepšení dálkové dopravy

−

fauna

všechny varianty

- ohrožení ojedinělé populace netopýra velkého v bočském kostele
var. L1, L2, K
- ohrožení ojedinělého výskytu užovky stromové mezi Stráží n.O. a
Bočí

•

var. L1, L2, K

−

voda

- ohrožení podzemní minerální vody Korunní

var. P2, K

−

doprava

- výrazné zlepšení dopravy na komunikaci E442

všechny varianty

regionální (zásadní význam pro několik katastrů až okres):
−

obyvatelstvo - zlepšení dopravy mezi obcemi

−

flóra a fauna - zásahy do velkých regionálních biocenter v biokoridorech
středoevropského významu
var.L1, L2, P2, K

všechny varianty

- vlivy na evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, zejména
prioritní biotopy jasanovo-olšových potočních luhů a suťové lesy
všechny varianty
- zásahy do biotopů „naturových" ptáků pěnice vlašské a ťuhýka
obecného
−

krajinný ráz

všechny varianty

- ovlivnění krajinného rázu v průlomovém údolí Ohře
všechny varianty

−

PUPFL

- trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
všechny varianty

−

voda

- ovlivnění množství a jakosti podzemních a povrchových vod při
havarijních situacích

−

doprava

všechny varianty

- výrazné zlepšení dopravy na komunikaci Karlovy Vary - Cheb
všechny varianty

•

lokální (zásadní význam pro území cca jednoho katastru):
−

obyvatelstvo - zlepšení ovzduší a snížení hluku v centru obcí Stráž nad Ohří a Boč
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a určité zhoršení v okrajových částech zástavby, zvýšení dopravní
bezpečnosti v obcích;
−

všechny varianty

flóra a fauna - vliv na ostatní biotopy soustavy Natura 2000 a na ostatní
zjištěné živočichy;

všechny varianty

−

voda

−

horninové prostředí - vliv stavby nemá velikost a významnost překračující daný
katastr

−

lesy

- vliv stavby nemá velikost a významnost překračující daný katastr

−

půda

- vliv stavby nemá velikost a významnost překračující daný katastr

−

ovzduší

- výrazné snížení imisního zatížení v obcích Stráž nad Ohří a Boč,

- snížení vydatnosti, jakosti nebo likvidace jednotlivých podzemních
zdrojů vody
var. L1, L2, K, P2

v určitých okrajových částech zástavby dojde k navýšení imisí
všechny varianty
−

hluk

- výrazné snížení hluku v centru obcí Stráž nad Ohří a Boč,
v určitých okrajových částech zástavby dojde k navýšeni hluku
všechny varianty

−

PUPFL

- trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
všechny varianty

−

doprava

- výrazné zlepšení dopravy na komunikaci Ostrov - Klášterec nad Ohří
všechny varianty

Z provedeného hodnocení, stručně shrnutého v této kapitole, vyplývá nezbytnost nově
navrhované stavby pro územní rozvoj oblasti spojený s výrazným zlepšením situace silniční
dopravy. Stavba se stane součástí dopravního systému staveb navazujících segmentů již
provozovaných nebo připravovaných úseků na silnici I/13.

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
Možnost vzniku havárií
Rizika bezpečnosti provozu spočívají u hodnocené stavby zejména ve dvou faktorech:
•

havárie vozidla spojená s únikem nebezpečných látek;

•

porušení stability tělesa komunikace.

Základním rizikem bezpečnosti provozu na silnicích jsou dopravní nehody. Příčiny
dopravních nehod připadajících v úvahu na trase navrhované komunikace jsou stejné jako
na ostatních komunikacích:
•

nepozornost a nekázeň řidičů;

•

špatný technický stav vozidel;

•

nepříznivé povětrnostní podmínky a jejich náhlá změna;

•

kolize se zvěří.

Vzhledem k technickým parametrům navržené přeložky silnice I/13 se předpokládá nižší
frekvence dopravních nehod v přepočtu na přepravní výkon než na stávající silnici při
obdobné intenzitě dopravy. V nulové variantě je vyšší riziko kolize s chodci a to zvláště v
zastavěném území obce. Snížení intenzity dopravy na stávající komunikaci po výstavbě
přeložky by se mělo v obcích Stráž nad Ohří a Boč projevit ve snížení nehodovosti.
Vyšší rychlost vozidel je někdy příčinou řetězových nehod, zvláště na kluzké vozovce nebo
za snížené viditelnosti. Při přepravě nebezpečných látek je třeba dodržovat Evropskou
dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Na současné úrovni znalostí není možné přesně specifikovat konkrétní rizika vyplývající z
úniku nebezpečných látek, ale pouze vymezit možnosti, na jejichž základě bude v dalším
stupni projektové dokumentace problematika řešena.
Největší potenciální nebezpečí vyplývá z úniku látek nebezpečných vodám v kapalné formě,
příp. ve formě tuhé, které jsou ve vodě dobře rozpustné. Je nutné zajistit přiměřenou
ochranu povrchových vod vodních toků a podzemních vod. Bezpečnostními prvky pro
havarijní ochranu jsou dešťové usazovací nádrže (DUN) a stabilní norné stěny.
Dopady na okolí
Okolí silnice je ohroženo hlukem a exhalacemi, které se ovšem významně projevují pouze v
malé vzdálenosti od okraje vozovky. Chronické poškození ekosystémů, popř. zdravotního
stavu obyvatel přichází v úvahu jen ve velmi úzkém pásu sledujícím trasu silnice. U hluku se
jedná o pás v šířce 50 - 100 m, u exhalací 5 - 20 m, u půdy 2 - 10m.
V případě havárie vozidla převážejícího z hlediska životního prostředí nebezpečné látky
může dojít ke kontaminaci půdy a vodních recipientů v bezprostředním okolí vozovky. Odtud
se může kontaminace zprostředkovaně šířit vodou do větších vzdáleností po toku Ohře.
K tomuto ovlivnění by došlo jen v případě, že by vozovka nebyla zabezpečena proti
možnému úniku kontaminantů do prostředí.
V případě úniku přepravovaných toxických látek, ropy a pohonných hmot z vozidel může
dojít ke kontaminaci půdy v bezprostředním okolí komunikace (zasažení zemních živočichů)
a ke kontaminaci vodotečí a následně vodních ploch s výskytem mnoha druhů živočichů
(rozmnožování, potravní nabídka).
Existuje také riziko rozšíření požáru z místa autonehody na okolní vegetaci a za určitých
podmínek také v kombinaci s únikem hořlavých látek.
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Důsledky takové havárie jsou možnost přímého zasažení málo pohyblivých zemních
živočichů (brouci, plazi) a zničení nebo negativní ovlivnění životního prostředí příslušných
druhů obývajících blízké okolí komunikace
Skutečná nebezpečnost havarijních situací závisí na místu havárie a na jejím rozsahu.
Ochrana stávajících vodotečí před kontaminacemi z havárií je řešena dvěma způsoby.
Srážkové vody a havarijní povrchově odtékající kapaliny jsou zachycovány v dešťových
sedimentačních nádržích. Ty jsou vybaveny stěnami umožňujícími zachycování lehkých
kapalin z hladiny. Současně zajišťují akumulační prostor pro zachycení kontaminantů nebo
alespoň zajišťují časové zdržení, které umožní provést sanační zásah. Druhým způsobem je
vytipování místa pro instalaci norných stěn v případě havárie přímo v korytě vodoteče.
U potenciálních havárií lze předpokládat úniky ropných látek související s provozem na
komunikaci mimo tuto dopravní stavbu. Nejvíce budou ohroženy vodní a mokřadní
ekosystémy v bezprostřední blízkostí stavby, kam budou z komunikace sváděny srážkové
vody, a pochopitelně také půda. Ropné uhlovodíky, případně i jiné chemické látky po ní
přepravované, mohou velmi zásadně ohrozit ekologickou stabilitu některých typů biotopů i
četných druhů chráněných organismů, které jsou v území předmětem ochrany (ouklejka,
mník, losos, skokani, čolci, morčák, vodouš, pisík, ledňáček, vydra). Některé z nich jsou
předmětem evropské ochrany. Zmiňované látky mohou existenčně silně ovlivnit nebo i zcela
ohrozit celá společenstva rostlin i živočichů (destrukce biotopů, teratogenní změny na
vegetaci, otravy živočichů apod.).
Za nestandardní stav lze považovat rovněž odtok srážkových vod kontaminovaných
disociovanými látkami ze zimní údržby dopravní komunikace při používání solí alkalických
kovů, tj. chloridů Na a K. Zcela určitě dojde k silnému zasolení až 1 m širokého pruhu půdy
podél komunikace (kumulativní vliv), kde vegetační kryt pak tvoří pouze nejodolnější druhy
subhalofytů a obligátních halofytů. Střední a slabé zasolení biotopů dosahuje do vzdálenosti
až 20 m od komunikace, místy i více, a způsobuje jejich degradaci a ruderalizaci (rozptyl v
aerosolu i v prachu). Některé druhy dřevin v takovém prostředí odumírají (především javory,
lípy, jeřáby, bříza, osika, vrby aj.).
Na některých místech mohou vyvolávat potenciální rizika bezpečnosti provozu také kolize
některých živočichů (ptactvo, velcí savci) s účastníky provozu na budoucí nové pozemní
komunikaci I/13. Migraci těchto živočichů by měl upřesnit podrobný migrační průzkum.
Uvedená charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech je při srovnání variant relativně podobná, negativněji jsou hodnoceny varianty více
vzdálené od toku Ohře, tj. var. L1, P2, oproti var. L2, P1, K a rovněž oproti variantě nulové únikem kontaminantu bude zasažena příslušná větší část území přilehlého břehu Ohře, vč.
hlavního recipientu Ohře. Výrazně se hodnocení variant odlišuje v případě ovlivnění
zabezpečení jakosti podzemního zdroje přírodní minerální vody Korunní - nepřijatelná je
varianta P2, nevhodná varianta K, přijatelná s opatřeními je varianta P1, bez významnějšího
vlivu jsou varianty L1 a L2.
Preventivní opatření
Pro minimalizaci rizika dopravních nehod a jejich následků jsou nezbytná především
následující preventivní opatření
•

řádná údržba vozovky zvláště v zimních měsících (posyp vozovky, odklízení sněhu)

•

zpracování havarijního řádu pro celou trasu vozovky se specifikací rizik pro všechna
potenciální místa, tj.

•

přístupové trasy k místu havárie;

•

dostupnost lékařské záchranné služby;
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•

dostupnost útvaru hasičů;

•

dostupnost dalších technických prostředků (odtahová služba);

•

způsob řízení a koordinace zásahu;

•

způsob informování obyvatelstva v případě úniku jedovatých látek při havárii;

•

způsob a postup sanace při odstraňování kontaminantů.

S havarijním řádem musí být seznámeny všechny dotčené strany protihavarijního zásahu.
Současně musí být jednotlivé složky vybaveny odpovídajícími technickými prostředky pro
odstranění důsledků havárie.
Následná opatření
Následným opatřením v případě havárie jsou vlastní sanační práce z hlediska životního
prostředí, které navazují na zajištění zdraví přímých i nepřímých účastníků havárie a
zajištění bezpečnosti provozu.
Sanační práce podle druhu a původce znečištění musí vykonat v daném oboru
specializovaná firma.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou analýzu havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé
vlivy na životní prostředí byly hodnoceny porovnáním s normovými limity, které jsou
stanoveny platnými předpisy v oboru jednotlivých složek životního prostředí. Vybraná
problematika je podrobně metodicky popsána přímo v příslušných kapitolách předkládané
zprávy a samostatných přílohách Dokumentace.
Je nezbytné v termínu jednoho roku před výstavbou silnice zahájit monitorování parametrů
životního prostředí. Další měření je nutné uskutečnit po zprovoznění silnice, které se
doporučuje po 2 a případně ještě 5 letech provozu. V případě prokázaných problémů
spojených s provozem komunikace nebo podle potřeby i častěji.
Návrh monitorování životního prostředí bude v dalších stupních projektové dokumentace
podrobně rozpracován.
Ovzduší a klima
Vliv dopravního provozu nové komunikace na mezoklima nejbližšího okolí by bylo vhodné
sledovat v lokalitách, kde jsou předpokládány změny v procesech přízemní vrstvy ovzduší.
Jedná se především o území se zvýšeným rizikem stagnace vzduchových hmot, které může
mít vliv na kvalitu ovzduší. Toto sledování je vhodné zahájit před započetím stavebně
technických prací v terénu a lze je provádět nárazově v předem vytipovaných synoptických
situacích.
Pro vyhodnocení kvality ovzduší byl použit model ATEM. Jedná se o gaussovský disperzní
model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě podrobných
klimatologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení rovnice difúze
pasivní příměsi v atmosféře. Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci
oxidu dusnatého na oxid dusičitý. Model ATEM je v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. uveden
jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.
Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. Výsledky
modelových výpočtů poskytují následující imisní hodnoty:
•

Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek (model umožňuje stanovit
koncentrace cca 60 organických a anorganických látek)

•

Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty

•

Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi

•

Podíly jednotlivých skupin zdrojů

•

Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění

•

Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených krátkodobých koncentrací

Hluk
Pro posouzení výhledového hlukového zatížení ve vybraných lokalitách zvolili zpracovatelé
počítačový model pro výpočet hluku z dopravy Hluk + ver. 7,16 Win, který v sobě integruje
metodiku pro výpočet hluku z dopravy 2004 publikovaného v roce 2005 v časopise Planeta
2/2005 (MŽP ČR).
Na základě grafického zadání konkrétní situace, včetně dat nutných pro charakteristiku
komunikace a dopravního proudu, umožňuje tento model:
•

simulaci podélného profilu trasy, včetně uvažování zářezů, násypů a estakád a jejich vliv
na šíření zvukových vln,

•

výpočet polohy charakteristických izofon LAeq
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výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech nebo bodech v pevné
vzdálenosti před fasádou.

Komunikace byla rozdělena do homogenních úseků, které mají společnou intenzitu a
skladbu dopravy, podélný sklon a výšku násypu nebo hloubku zářezu. Součástí výpočtu je i
zohlednění hluku z železniční dopravy, která má v dané oblasti zásadní význam. Prostředí,
ve kterém dochází v extravilánu k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno jako pohltivé.
Voda
Monitorování podzemních a povrchových vod v okolí nové silnice lze rozdělit do tří fází:
•

Cílem první fáze bude získat základní obraz o kvalitě podzemních a povrchových vod v
okolí nové silnice před zahájením stavebních prací. Tyto informace budou významné pro
budoucí srovnání ovlivněného stavu se stavem výchozím. Především bude třeba zjistit
aktuální kvalitu existujících vodních zdrojů včetně vývoje podle starších údajů
(provozovatelé vodních zdrojů). Kvalitu vody ve vodních tocích bude nutné zjišťovat v
profilech ve směru toku pod silnicí.

•

V druhé fázi bude možné sledování omezit na elektrochemická měření (konduktivita, pH,
teplota), která by měla být prováděna v jarním období (březen, duben) a v podzimním
období (říjen, listopad). Měření je třeba rozvrhnout tak, aby postihla rozdílné hydrologické
situace a vliv zimní chemické údržby silnice. Podrobnější analýzy bude nutné provádět v
případě, kdy budou zjištěny výrazné rozdíly v konduktivitě. Analýzy na obsah NEL
doporučujeme provádět pouze v blízkostí vodních zdrojů. Pokud se během tří let provozu
silnice prokáže, že nedochází jejím vlivem ke změnám kvality podzemních a povrchových
vod bude možné přistoupit ke snížení četnosti vzorkování.

•

Třetí fáze monitorování zachycuje havarijní znečištění podzemních a povrchových vod. V
tomto případě musí být sledována jejich kvalita velmi podrobně a příp. doplněna sít'
sledovaných profilů a indikačních vrtů.

Povinností správce komunikace je sledovat jakost vody odtékající z jednotlivých
sedimentačních nádrží (DUN) za účelem ověřování jejich účinnosti. Odběr vzorků bude
prováděn v souvislosti se zimním provozem a v období nízkých průtoků v recipientech.
Před zahájením stavebních prací doporučujeme provést doplňkový hydrogeologický průzkum
se zaměřením na výběr indikačních vrtů Smyslem těchto vrtů je umožnit sledování hladin
podzemní vody v místech, kde bude silnice v zářezu, a případných změn kvality podzemní
vody způsobené provozem na silnici.
Flóra, fauna a ekosystémy
V trasách všech navržených variant nové silnice I/13 byly provedeny detailní průzkumy fauny
a flóry zaměřené na výskyty chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Z těchto i
archivních podkladů orgánů ochrany přírody (KÚ Karlovarského kraje, MěÚ Ostrov) pak byly
prognózovány přímé i nepřímé vlivy. Zvláštní pozornost byla věnována územím zvláštní
ochrany přírody i obecné ochrany přírody a krajiny. Zcela samostatně byly posuzovány vlivy
na evropsky významná území soustavy Natura 2000. Metodické postupy získávání podkladů
jsou popsány především v přílohách E. a F. Vlivy zimní údržby solením na budoucí
fytocenózy a na základní složky ekosystémů byly prognózovány metodou analogie s jinými
lokalitami.
Při výběru nejvhodnější varianty nové silnice I/13 byly za objektivní kritéria zachování
estetické hodnoty tohoto území a krajinného rázu primárně považovány pouze kladné znaky
trvalé využitelnosti krajiny:
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•

uvážlivé respektování dlouhodobých zájmů lidských aktivit (výstavbou nové silnice nejsou
preferovány žádné krátkodobé zájmy);

•

orientace lidských aktivit na obnovitelné zdroje;

•

ohleduplnost při zásazích do životního prostředí (výběr varianty s minimálními vlivy
nevratných zásahů a s možností eliminace či minimalizace poškození složek přírodního a
životního prostředí);

•

zachování kulturního dědictví (harmonický vztah stavby k osídlení a přírodnímu prostředí,
respektování měřítka historických objektů);

•

využití území a ekosystémů v rámci jejich únosnosti (vyloučení nebo minimalizace
zásahů do přírodních biotopů);

•

snižování odpadů, recyklace (vyloučení zjevné kontaminace krajiny odpady všeho
druhu);

•

prostorové uspořádání vizuálně vnímaných scenérií (maximální zachování jedinečnosti a
neopakovatelnosti působení přírodních scén).

Nejistoty a neúplnost dat je diskutována v následující kapitole D.VL. Některé předpoklady
uvedené v této dokumentaci nelze zcela předpovědět a musí být řešeny během dalších etap
prací (zpracování podrobné technické dokumentace, geodetické zaměření trasy v terénu,
detailní inženýrsko-geologický, hydrologický a biologický průzkum atd.).

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
Varianta L1
Flóra:
Zásahy do biotopů s výskyty dvou zvláště chráněných druhů rostlin na více jak čtyřech
místech a devíti ohrožených druhů rostlin na četných místech po celém úseku. Na úseku L1
společném pro všechny varianty zásah pouze do jediného biotopu s jedním zvláště
chráněným druhem. Významné vlivy na flóru byly zjištěny pouze v úseku mezi Damicemi a
Bočí, zvláště pak v ochranném pásmu PP Čedičová žíla Boč.
Fauna:
Významné zásahy do biotopů a populací užovky stromové, zmije obecné, mloka skvrnitého,
ještěrky obecné, užovky hladké, krutihlava obecného a potenciálně též plcha zahradního.
Významné ovlivnění unikátních populací netopýra velkého v bočském kostele („naturový“
druh), četných výskytů pěnice vlašské a ťuhýka obecného („naturové“ druhy), místy též žluny
šedé, lejska malého a chřástala polního („naturové“ druhy) a nakonec také užovky stromové
mezi Stráží a Bočí (jádrové území).
Ovzduší:
U průměrných ročních koncentrací NO2 dojde k nejvyššímu navýšení koncentrací v severní
části zástavby Stráže nad Ohří, až o 0,8 µg.m-3. Nejvýznamnější pokles lze očekávat v
průtahu Stráže nad Ohří, v trase nynější silnice I/13, až o 1,3 µg.m-3, ke snížení o více než
0,5 µg.m-3 bude docházet také v obci Boč.
U maximálních hodinových koncentrací NO2 budou ve stavu po zprovoznění přeložky v
levobřežní variantě 1 vycházet nejvyšší hodinové koncentrace v severní části zástavby
Stráže nad Ohří, kde se koncentrace budou blížit 17 µg.m-3.
U průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 nastane vlivem
zprovoznění nové trasy I/13 k nejvyššímu navýšeni koncentrací v severní části zástavby
Stráže nad Ohří, přes 5 µg.m-3. Pokles v obcích Stráž nad Ohří a Boč bude dosahovat 6,5
µg.m-3, respektive 4,5 µg.m-3. Poklesy nad 0,5 µg.m-3 je také možné očekávat v zástavbě
obcí Korunní a Kamenec.
U benzenu dochází k navýšení pouze v nejbližší zástavbě severní části obce Stráž nad Ohří,
a to o 17 µg.m-3. Poklesy byly vypočteny v průtahu obcí Stráž nad Ohří a Boč, a to až o 30,
respektive 25 µg.m-3.
U benzo[a]pyrenu bude docházet k navýšení koncentrací v nejbližší zástavbě severní části
obce Stráž nad Ohří, a to až o 0,27 µg.m-3 a v severní zástavbě obce Boč, a to o
0,14
-3
-3
µg.m . Poklesy lze očekávat v obcích Korunní a Kamenice, a to o 0,35 µg.m , respektive 0,2
µg.m-3. Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší lze tuto variantu hodnotiti jako mírně nejvhodnější.
Hluk:
Pro dodržení hygienických limitů vyvolá varianta L1 požadavek na protihlukovou bariéru v
lokalitách obcí Květnová, Damice a Smilov.
Z akustického hlediska je tato varianta výhodnější než varianty K a L2, ale méně výhodná
než varianty P2 a P1. Oproti nulové variantě je tato varianta podstatně výhodnější především
v centru obcí Stráž nad Ohří, Korunní a Boč. Všechny varianty jsou při současném
vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné a neměly by být v daném území
klíčovým kritériem výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
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Varianta L1 ovlivňuje povrchové vody (společně s Var P2) oproti ostatním variantám
relativně více, neboť odtoky z komunikace není možné zaústit přímo do Ohře, příp. bude
třeba budovat dlouhé umělé trativody.
Podzemní vody ovlivní varianta L1 s důsledky snížení vydatnosti a jakosti tří zdrojů
hromadného zásobování pitné vody obce Stráž n. O. a rovněž studny pro individuální
zásobování, zásobování pitnou vodou obce Stráž n. O by bylo variantou L1 významně
zhoršeno. Z tohoto hlediska se jedná o nejméně vhodnou variantu (spolu s var. L2 a P2).
Podzemní zdroj PMV Korunní nebude touto variantou dotčen.
Vlivy na půdu:
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle
výměry záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
je 287 220 m2. Velikost výměry záboru II. třídy ochrany je 90 335 m2.
Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy této varianty je nejmenší z posuzovaných
variant jak z hlediska velikostí celkového záboru, tak z hlediska záboru podle kvality půdy (II.
třída ochrany ).
Vlivy na krajinu:
Závažné zásahy do přírodních lesních biotopů s vysokou ekologickou stabilitou (dále ES),
zvláště pak v RBC Pekelská skála-Dubový vrch. Přítomnost četných prioritních biotopů
soustavy Natura 2000 s vysokou kvalitou, především mezi Stráží a Smilovem. Negativní vlivy
estakád na průhledy do údolí Hornohradského potoka s historickou dominantou zámku Horní
Hrad a také do Pekelského údolí s významnou přírodní dominantou vrchu Nebesa. Přímé
ovlivnění pohledového vnímání historické dominanty bočského kostela.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty L1 dojde ke 30-ti přeložkám.
Vlivy na dopravu:
Varianta je nejkratší, dopravně vhodná. Za výhodu lze považovat absenci mostů přes řeku
Ohři, nevýhodou jsou dva tunely (nejvíce z hodnocených tras) . Nevýhodou je též možnost
připojení stávající silniční síť pouze na začátku a na konci trasy.
Varianta L1 je spolu s variantou P2 dopravně mírně výhodnější než ostatní posuzované
varianty.
Z dopravního hlediska je návrh varianty L1 v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
Značná část trasy je vedena v pyroklastikách náchylných ke vzniku svahových deformací při
nepříznivých morfologických poměrech. Ražba dvou tunelů bude probíhat s odlišnými
geotechnickými vlastnostmi (pyroklastika, podřízeně čediče, granulity).
Trasa je vedena Varianta L1 je spolu s var. P2 z geotechnického hlediska nejnáročnější.
Varianta L2
Flora:
Zásah do biotopu s výskytem 1 zvláště chráněného druhu rostlin na 1 místě a 2 ohrožených
druhů rostlin na 2 místech. Významné zásahy na společné trase s L1 mezi Damicemi a Bočí,
zvláště pak v ochranném pásmu PP Čedičová žíla Boč.
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Fauna:
Významné zásahy do biotopů a populací užovky stromové, ještěrky obecné, užovky hladké,
krutihlava obecného a potenciálně též plcha zahradního. Významné ovlivnění unikátních
populací netopýra velkého v bočském kostele („naturový“ druh), četných výskytů pěnice
vlašské a ťuhýka obecného („naturové“ druhy), místy též žluny šedé a chřástala polního
(„naturové“ druhy) a nakonec také užovky stromové mezi Stráží a Bočí (jádrové území) v
souvislosti se společnými úseky trasy L1.
Ovzduší:
U průměrných ročních koncentrací NO2 se vlivem většího přiblížení trasy přeložky ke
stávající komunikaci zmenšují pásma vyšších nárůstů a poklesů koncentrací. Dochází k
většímu nárůstu koncentrací v severní části zástavby Stráže nad Ohří, navýšeni zde bude
dosahovat až 0,9 µg.m-3. Poklesy koncentrací zůstanou obdobné jako u varianty L1.
U maximálních hodinových koncentrací NO2 budou vycházet nejvyšší hodinové koncentrace
v severní části zástavby Stráže nad Ohří, kde nejvyšší hodnota bude přesahovat 21 µg.m-3.
U průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 nastane nejvyšší
navýšení koncentrací v severní části zástavby Stráže nad Ohří, přes 5,5 µg.m-3. Pokles v
obcích Stráž nad Ohří a Boč bude dosahovat obdobných výsledků jako v případě L1. V
dalších obcích nejsou významnější poklesy očekávány.
U benzenu dochází k navýšení pouze v nejbližší zástavbě severní části obce Stráž nad Ohří,
a to o 18 µg.m-3. Nejvyšší pokles v obcích Stráž nad Ohří a Boč bude roven 30, respektive
25 µg.m-3.
U benzo[a]pyrenu bude docházet k navýšení koncentrací opět v nejbližší zástavbě severní
části obce Stráž nad Ohří, a to až o 0,28 µg.m-3. Pokles koncentrací v této variantě v úseku
od Damic k napojení nové trasy přeložky na současnou silnici I/13 v žádné z obcí nenastává.
Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší lze tuto variantu hodnotiti po L1 jako druhou nejvhodnější.
Hluk:
Pro dodržení hygienických limitů vyvolá varianta L2 požadavek na protihlukovou bariéru v
lokalitách obcí Květnová, Damice a Smilov. Východně od Stráže nad Ohří (levý břeh,
staničení km 7,8, vrch Nad statkem) probíhá trasa kolem osamělého stavení. Toto stavení
nedokáže ani protihluková bariéra odstínit před nadlimitní hlukovou expozicí, a proto je
navrženo chránit pouze vnitřní prostor stavby.
Z akustického hlediska je tato varianta nejméně výhodná ze všech posuzovaných variant.
Oproti nulové variantě je tato varianta podstatně výhodnější především v centru obcí Stráž
nad Ohří a Boč.
Všechny varianty jsou při současném vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné a
neměly by být v daném území klíčovým kritériem výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Varianta L2 umožňuje odklonem trasy blíž k Ohři poněkud lepší odvodnění zpevněného
povrchu silnice oproti var. L1 a P2, rozdíl je však nevýznamný, v okrajových částech trasy se
shoduje při zatížení Borského, Plavenského, Hornohradského, Pekelského a Bočského
potoka s var L1.
Podzemní vody ovlivní varianta L2 rovněž velmi podobně jako var. L1 s důsledky snížení
vydatnosti a jakosti tří zdrojů hromadného zásobování pitné vody obce Stráž n. O.; oproti L1
nebude ovlivněn podzemní zdroj S8 pro individuální zásobení. Jedná se o variantu jen o
málo lepší než var. L1 a P2.
Podzemní zdroj PMV Korunní bude trasou var. L2 dotčen ve stávajícím OP I. st. v délce cca
700 m; nově navržené OP I. st. PMV Korunní nebude variantou L2 dotčeno.
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Vlivy na půdu:
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle
výměry záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
je 327 115 m2. Velikost výměry záboru II. třídy ochrany je 109 815 m2.
Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy této varianty je největší z posuzovaných
variant. Z hlediska záboru podle kvality půdy (II. třída ochrany) je vliv varianty průměrný, tj.
větší zábor má varianta P1 a P2 a menší zábor varianta L1 a K.
Vlivy na krajinu
Okrajové zásahy do přírodních biotopů s vysokou ES v RBC Pekelská skála-Dubový vrch. V
souvislosti se společnými úseky trasy L1 také přítomnost četných prioritních biotopů
soustavy Natura 2000 s vysokou kvalitou (především v okolí PP Čedičová žíla Boč),
negativní vlivy estakád na průhledy do údolí Hornohradského potoka s historickou
dominantou zámku Horní Hrad a také do Pekelského údolí s významnou přírodní
dominantou vrchu Nebesa a rovněž přímé ovlivnění pohledového vnímání historické
dominanty bočského kostela.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty L2 dojde ke 25-ti přeložkám.
Vlivy na dopravu:
Nevýhodou varianty L2 je mostní objekt délky 740 m ve spádu 6%, který může při namrzání
způsobit dopravní problémy.
Varianta L2 je dopravně nejméně výhodnou variantou.
Z dopravního hlediska je návrh varianty L2 v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
V prostředí pyroklastik, které vyžadují zvýšené nároky na zabezpečení stavby je trasa
vedena zhruba ve dvou třetinách délky. Ražba jednoho tunelu bude probíhat v horninách s
odlišnými geotechnickými vlastnostmi.
Spolu s var. K se jedná o variantu méně náročnou.
Varianta P1
Flora:
Zásahy do biotopů s výskyty 2 zvláště chráněných druhů rostlin na 2 místech a 7 ohrožených
druhů rostlin na 10 místech. Závažnější zásahy jsou pouze jižně od Stráže (rokle v sadech orchideje) a potenciálně též pod estakádou u Rafandy (louka s hvozdíkem pyšným).
Fauna:
Málo významný zásah do jediného hnízdiště strnada lučního východně od Kamence,
potenciálně plcha zahradního, do četných výskytů pěníce vlašské a ťuhýka obecného
(„naturové“ druhy), místy též žluny šedé a chřástala polního („naturové“ druhy).
Ovzduší:
U průměrných ročních koncentrací NO2 dojde v porovnání s levobřežní variantou k výměně
pásem navýšení a poklesů koncentrací. Nejvyšší nárůsty byly vypočteny v jižní části
zástavby Stráže nad Ohří. Příspěvky zde budou dosahovat až 0,8 µg.m-3. K mírnému
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navýšení dojde také v obci Kamenice, do 0,3 µg.m-3. Poklesy koncentrací lze očekávat v
západní části a v centru obce Stráž nad Ohří, a to až o 1,2 µg.m-3. V obci Boč budou poklesy
dosahovat až o 1 µg.m-3.
U maximálních hodinových koncentrací NO2 budou nejvyšší koncentrace dosahovat 17 µg.m, a to v jižní části zástavby Stráže nad Ohří.

3

U průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 nastane výměna
pásem navýšení a poklesů koncentrací oproti levobřežním variantám. U pravostranné
varianty 1 byl nejvyšší nárůst vypočten v jižní části zástavby Stráže nad Ohří. Příspěvky zde
budou dosahovat až 5,5 µg.m-3. Zástavba obce Kamenice bude zasažena nárůstem až 5
µg.m-3, obec Korunní až 1,5 µg.m-3 a zástavba v jižní části obce Boč až 3 µg.m-3. Nejvyšší
poklesy byly naopak vypočteny v centrech obcí Stráž nad Ohří a Boč, a to v hodnotě
6 µg.m-3, respektive 5 µg.m-3.
U benzenu lze očekávat nejvyšší nárůst v jižní části zástavby obce Stráž nad Ohří,kde bude
dosahovat až 24 µg.m-3. Nárůst v obcích Korunní a v jižní části obce Boč lze očekávat na
úrovni 4 µg.m-3, v Kamenice až 7 µg.m-3. Pokles byl vypočten v centru obcí Stráž nad Ohří a
Boč a to o 29, respektive 26 µg.m-3.
U benzo[a]pyrenu bude docházet k nárůstu koncentrací, a to v jižní části zástavby obce
Stráž nad Ohří, kde lze očekávat nárůst až 0,35 µg.m-3. Dále byl nárůst vypočten v obcích
Kamenice a v jižní části obce Boč, a to 0,14 µg.m-3, respektive 0,12 µg.m-3 a konečně v obci
Korunní, kde nárůst v zástavbě bude dosahovat nejvýše 0,07 µg.m-3.
Varianta P1 je srovnatelná s variantami P2 a K a je mírně méně vhodná než varianty L1 a
L2.
Hluk:
Pro dodržení hygienických limitů vyvolá varianta P1 požadavek na protihlukovou bariéru v
lokalitách obcí Květnová, Damice, Stráž nad Ohří-pravý břeh a Smilov.
Z akustického hlediska je tato varianta druhá nejvýhodnější po variantě P2. Oproti nulové
variantě je tato varianta podstatně výhodnější především v centru obcí Stráž nad Ohří a Boč.
Všechny varianty jsou při současném vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné a
neměly by být v daném území klíčovým kritériem výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Varianta P1 umožňuje z řešených variant nejvhodnější odvodňování dešťových vod
odtékajících z povrchu vozovky do Ohře (při odvodnění do km 4,0, tedy zatížením Borského
a Plavenského potoka, jsou všechny varianty shodné).
Variantou P1 budou ovlivněny pouze zdroje vody využívané pro individuální potřebu. Vliv na
podzemní vody bude mít varianta též v km cca 5,6, kde lze očekávat osušení severní části
zamokřené louky - biotop acidofilních trávníků mělkých půd.
Podzemní zdroj PMV Korunní bude trasou var. P1 dotčen ve stávajícím OP I. st. v délce cca
1200 m; do nově navrženého OP I. st. však trasa var. P1 zasahovat nebude. Ve vztahu k
PMV Korunní je var. P1 z pravobřežních variant vč. var. K hodnocena nejlépe.
Celkově je var. P1 hodnocena s nejmenším vlivem na podzemní a povrchové vody.
Vlivy na půdu:
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle
výměry záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
je 291 485 m2. Velikost výměry záboru II. třídy ochrany je 112 245 m2.
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Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy této varianty je nejmenší po variantě L1. Z
hlediska záboru podle kvality půdy ( II. třída ochrany ) je vliv varianty druhý největší po
variantě P2.
Vlivy na krajinu:
Místy nevýznamné zásahy do přírodních biotopů olšových luhů podél vlásečnicových přítoků
Ohře s vysokou ES (migrační trasy „naturové“ žluny šedé). Pouze u Korunní na čedičovém
výchozu a Boče na strmém svahu kaňonu Ohře závažnější zásahy do biotopů soustavy
Natura 2000 včetně prioritního s vysokou kvalitou (suťový les a LBC v NRBK řeky Ohře). V
celé trase nejmenší vlivy na skladebné části ÚSES i na krajinný ráz.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty P1 dojde ke 14-ti přeložkám.
Vlivy na dopravu:
Varianta je dopravně vhodná. Nevýhodou je velké množství mostních objektů.
Varianta P1 je dopravně srovnatelná s variantou K a je mírně méně vhodná oproti variantám
P2 a L1 a mírně vhodnější než varianta L2.
Z dopravního hlediska je návrh varianty P1 v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
Var. L1 v km 5,4 - 6,1 přechází rozsáhlé sesuvné území, komplikovaná ražba jednoho
tunelu, prochází dobývacím prostorem, možné lokální problémy s nestabilitou svahů.
Varianta je z geotechnického hlediska náročná. Ve vztahu k ostatním variantám je var. P1
hodnocena jako průměrná.
Varianta P2
Flora:
Zásahy do biotopů s výskyty 2 zvláště chráněných druhů rostlin na 2 místech a 3 ohrožených
druhů rostlin na 9 místech. Závažnější zásahy jsou pouze jižně od Stráže (rokle v sadech orchideje) a potenciálně též pod estakádou u Rafandy (louka s hvozdíkem pyšným).
Fauna:
Významné zásahy do biotopů a populací zmije obecné, mloka skvrnitého, krutihlava
obecného a potenciálně též plcha zahradního, do četných výskytů pěnice vlašské a ťuhýka
obecného („naturové“ druhy), místy též žluny šedé a chřástala polního („naturové“ druhy).
Málo významný zásah do jediného hnízdiště strnada lučního východně od Kamence.
Ovzduší:
U průměrných ročních koncentrací NO2 nastane zvětšení pásma vyšších imisních příspěvků,
neboť tato varianta je oproti pravobřežní variantě 1 více vzdálená od stávající silnici I/13. U
této varianty byly vypočteny nárůsty koncentrací v jižní části obce Stráž nad Ohří, a to až o 1
µg.m-3 a dále v obci Korunní, až o 0,8 µg.m-3. Pokles koncentrací nastane opět v centru obcí
Stráž nad Ohří a Boč, a to až o 1,5 µg.m-3, respektive 1,1 µg.m-3.
U varianty P2 budou nejvyšší maximální hodinové koncentrace NO2 u zástavby obce
Korunní, kde lze očekávat až 14 µg.m-3.
Očekávat lze zvětšení pásma vyšších imisních příspěvků průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic frakce PM10, neboť tato varianta je více vzdálená od stávající silnici
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I/13. V této variantě bude docházet k nárůstu koncentrací v jižní části obce Stráž nad Ohří, o
cca 4 µg.m-3, dále nastane navýšení koncentrací v obcích Korunní, až o 6 µg.m-3 a v obcích
Kamenice a Boč, až o 5,5 µg.m-3. Nejvyšší poklesy byly naopak vypočteny v centrech obcí
Stráž nad Ohří a Boč, a to v hodnotě 7 µg.m-3, respektive 5 µg.m-3.
U pravobřežní varianty 2 bude navýšeni benzenu ve stejných obcích jako v předchozí
variantě P1, nárůsty koncentrací budou v obci Stráž nad Ohří nižší, nejvýše 16 µg.m-3, zato u
ostatních obcí lze očekávat vyšší příspěvky. Nárůst v obci Korunní bude až 12 µg.m-3, v jižní
části obce Boč 6 µg.m-3 a v Kamenice až 8 µg.m-3.
U benzo[a]pyrenu lze předpokládat oproti předchozí variantě nárůst velikostí polí s vyššími
imisními příspěvky. Navýšeni je ve stejných obcích jako v předchozí variantě, nárůsty
koncentrací budou v obci Stráž nad Ohří dosahovat nejvýše 0,16 µg.m-3. Nárůst v obci
Korunní byl vypočten na úrovni 0,17 µg.m-3, v jižní části obce Boč a Kamenice lze očekávat
příspěvek až 0,16 µg.m-3.
Varianta P2 je srovnatelná s variantami P1 a K a je mírně méně vhodná než varianty L1 a
L2.
Hluk:
Pro dodržení hygienických limitů vyvolá varianta P2 požadavek na protihlukovou bariéru v
lokalitách obcí Květnová, Damice, Korunní a Smilov.
Z akustického hlediska je tato varianta nejvýhodnější ze všech variant. Oproti nulové variantě
je tato varianta podstatně výhodnější především v centru obcí Stráž nad Ohří a Boč.
Všechny varianty jsou při současném vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné a
neměly by být v daném území klíčovým kritériem výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Varianta P2 ovlivňuje povrchové vody (společně s Var L1 a L2) oproti ostatním variantám
relativně více, odtoky z komunikace není možné zaústit přímo do Ohře, příp. bude třeba
budovat dlouhé umělé trativody.
Podzemní vody ovlivní varianta P2 s důsledky snížení vydatnosti a jakosti zdrojů
hromadného zásobování pitné vody obce Stráž n. 0. a rovněž studny pro individuální
zásobování, zásobování pitnou vodou pravého břehu obce Stráž n. 0 by bylo variantou.P2
významně zhoršeno. Z tohoto hlediska se jedná o nejméně vhodnou variantu (spolu s var. L2
a L1 ). Vliv na podzemní vody bude mít varianta P2 též v km cca 5,6, kde lze očekávat
osušení severní části zamokřené louky - biotop acidofilních trávníků mělkých půd.
Podzemní zdroj PMV Korunní bude touto variantou velmi významně dotčen - OP I. st. v
délce cca 1400m.
Celkové je var. P2 hodnocena jako nejméně vhodná s ohledem na vlivy na podzemní a
povrchové vody.
Vlivy na půdu:
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle
výměry záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
je 310 355 m2. Velikost výměry záboru II. třídy ochrany je 115 655 m2.
Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy této varianty je středně velká, tj. větší než
u variant L1 a P1, ale menší než K a L2. Z hlediska záboru podle kvality půdy (II. třída
ochrany) je vliv varianty největší z posuzovaných variant.
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Vlivy na krajinu
Závažné zásahy do přírodních lesních biotopů s vysokou ekologickou stabilitou (dále ES),
zvláště pak v RBC Doupovský hřbet. Přítomnost četných biotopů soustavy Natura 2000
včetně prioritních. Pouze u Boče na strmém svahu kaňonu Ohře závažnější zásah do
biotopů soustavy Natura 2000 včetně prioritního s vysokou kvalitou (suťový les a LBC v
NRBK řeky Ohře). V celé trase nejmenší vlivy na krajinný ráz.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty P2 dojde ke 13-ti přeložkám.
Vlivy na dopravu:
Varianta je dopravně vhodná. Po variantě kombinované se jedná o nejdelší trasu.
Varianta P2 je dopravně srovnatelná s variantou L1 a je mírně nejvhodnější z posuzovaných
variant.
Z dopravního hlediska je návrh varianty P2 v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
Var. P2 v km 5,4 - 6,1 prochází rozsáhlým sesuvným územím, dvě náročné mostní
konstrukce, převážná část trasy je vedena v pyroklastikách náchylných na sesuvy, náročné
založení mostu v podmínkách OP I. st. PMV Korunní. Spolu s var L1 je z geotechnického
hlediska nejnáročnější.
Varianta K
Flora:
Zásahy do biotopů s výskyty 2 zvláště chráněných druhů rostlin na více místech a 4
ohrožených druhů rostlin na více než 7 místech (částečná kumulace s trasou L1 ).
Fauna: Významné zásahy do biotopů a populací užovky stromové, ještěrky obecné a užovky
hladké, četných výskytů pěníce vlašské a ť'uhýka obecného („naturové“ druhy), místy též
žluny šedé a chřástala polního („naturové“ druhy). Rovněž významný je zásah do
ojedinělého biotopu odstaveného ramene řeky Ohře s populacemi skokanů, batolce
duhového, ledňáčka říčního a žluvy hajní pod stáčírnou Korunní.
Ovzduší:
U této varianty bude nárůstem koncentrací průměrných ročních koncentrací NO2 nejvíce
zasažena jihozápadní část zástavby Stráže nad Ohří, a to až 0,9 µg.m-3. Pokles byl vypočten
v centru Stráže nad Ohří, a to až o 1 µg.m-3 a v obci Boč, až o 0,8 µg.m-3.
U kombinované varianty budou nejvyšší koncentrace maximálních hodinových koncentrací
NO2 u obytné zástavby v jižní části obce Stráž nad Ohří, kde budou dosahovat až 20 µg.m-3.
V případě této varianty byl vypočten nárůst koncentrací průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic frakce PM10 pouze v jižní části obce Stráž nad Ohří, a to až o 6 µg.m3
. K poklesu koncentrací bude docházet v obcích Stráž nad Ohří a Boč, a to o 6 µg.m-3,
respektive 4,5 µg.m-3.
U benzenu dochází k nárůstu koncentrací v jižní části zástavby obce Stráž nad Ohří, kde lze
očekávat hodnoty až 22 µg.m-3, pokles nastane jako u všech ostatních variant opět v centru
obcí Stráž nad Ohří a Boč, a to až o 28 µg.m-3, respektive 19 µg.m-3.
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U benzo[a]pyrenu bude docházet k nárůstu koncentrací v jižní části zástavby obce Stráž nad
Ohří, kde lze očekávat hodnoty až 0,24 µg.m-3 a v obci Boč, kde byly vypočteny hodnoty do
0,16 µg.m-3.
Varianta K je srovnatelná s variantami P1 a P2 a je mírně méně vhodná než varianty L1 a
L2.
Hluk:
Pro dodržení hygienických limitů vyvolá varianta K požadavek na protihlukovou bariéru v
lokalitách obcí Květnová, Damice, Stráž nad Ohří - pravý břeh, Boč a Smilov.
Z akustického hlediska je tato varianta druhá nejméně výhodná. Méně výhodná je pouze
varianta L2. Oproti nulové variantě je tato varianta podstatně výhodnější především v centru
obcí Stráž nad Ohří a Boč.
Všechny varianty jsou při současném vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné a
neměly by být v daném území klíčovým kritériem výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Varianta K neumožňuje vhodnější odvodňování dešťových vod odtékajících z povrchu
vozovky do Ohře, neboť se v nejnižším místě dostává na pravém břehu Ohře do OP I. st.
PMV Korunní (tato nepříznivá situace se nezmění ani po navrhované změně OP I. st..
Variantou K budou ovlivněny pouze zdroje vody využívané pro individuální potřebu, studna
S15 bude zrušena.
Podzemní zdroj PMV Korunní bude trasou var. K dotčen ve stávajícím OP I. st. v délce cca
1400 m. Trasa K prochází v těsné blízkostí podél nově navrženého OP I. st. a v délce cca
120 m toto ochranné pásmo kříží. Ve vztahu k PMV Korunní je var. K z pravobřežních
variant hodnocena jako mírně méně výhodná až srovnatelná oproti variantě P1.
Celkově je var. K hodnocena jako méně vhodná než var. P1 ale vhodnější než var. P2.
Vlivy na půdu:
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle
výměry záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
je 319 155 m2. Velikost výměry záboru II. třídy ochrany je 99 920 m2.
Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy této varianty je druhá největší po variantě
L2. Z hlediska záboru podle kvality půdy (II. třída ochrany) je vliv varianty druhý nejmenší po
variantě L1.
Vlivy na krajinu
Okrajové zásahy do přírodních biotopů s vysokou ES v RBC Pekelská skála-Dubový vrch.
Četné potenciální zásahy do skladebných částí NRBK řeky Ohře. Přítomnost biotopů
soustavy Natura 2000 včetně prioritních (méně závažné zásahy). V souvislosti se
společnými úseky trasy L1 také negativní vliv estakády na průhledy do údolí
Hornohradského potoka s historickou dominantou zámku Horní Hrad a rovněž přímé
ovlivnění pohledového vnímání historické dominanty bočského kostela. Velmi negativní
ovlivnění krajinného rázu vysokým mostem západně od Stráže nad Ohří.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty K dojde ke 22-ti přeložkám.
Vlivy na dopravu:
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Varianta kombinovaná je nejdelší z posuzovaných variant. Vzhledem k největšímu množství
oblouků se jedná o variantu nejpomalejší. Výhodou je trasa vedená přibližně po vrstevnici,
tedy bez výraznějších stoupání a klesání.
Varianta K je dopravně srovnatelná s variantou P1 a je mírně méně vhodná než varianta P2
a L1, ale mírně vhodnější než L2.
Z dopravního hlediska je návrh varianty K v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
Var. P2 prochází mimo všechna známá sesuvná území, relativně velký objem trhacích prací,
prochází dobývacím prostorem kamenolomu, z hlediska stability se neočekávají výrazné
problémy - spolu s var. L2 je geotechnického hlediska méně náročná.
K jednotlivým variantám byly formulovány dílčí závěry a provedeno podrobné hodnocení.
Souhrnný přehled hodnocení všech posuzovaných variant poskytuje následující tabulka hodnocení je vyjádřeno čísly pořadí variant (rozmezí 1 až 5: 1 - nejlepší, 5 - nejhorší, 0 hodnocení není relevantní, X - nepřijatelná varianta):
Závěrečný přehled hodnocení variant
Tabulka E.-1.
Hodnocená oblast vlivu

L1

L2

P1

P2

K

Zdravotní rizika

2

3

2

2

3

Ovzduší a klima

1

2

3

3

3

Hluk

3

5

2

1

4

Flóra

5

3

3

2

3

Fauna

x

x

3

x

5

Voda

5

4

2

x

3

Půda

1

5

2

3

4

Horninové prostředí a přírodní zdroje

4

3

4

4

3

Krajinný ráz

4

3

2

1

5

Hmotný majetek a kulturní památky

4

3

1

2

3

Doprava

1

3

2

1

2

Celkem

x 30

x 34

26

x 19

38

Průměr

x 3,0

x 3,4

2,36

x 2,1

3,45

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku v podstatě souhlasí s hodnocením levobřežních variant a s jejich
nepřijatelností a zároveň s vysokým bodovým hodnocením varianty K. Za poněkud
problematické považuje odmítnutí varianty P2 bez naznačení technických možností pro
eliminaci jejích nejvýznamnějších vlivů (možnosti technického zabezpečení vodních zdrojů,
resp. možné úpravy trasy v souvislosti s cennými biotopy). Přitom tato varianta vykazuje
nejnižší bodový zisk, resp. po ohodnocení vlivů na faunu a vodu číslem 5 by vykazovala
druhé nejnižší ohodnocení. Dále tato varianta vykazuje nejmenší vlivy hluku a nejmenší vlivy
na krajinný ráz a na flóru.
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Ovšem vzhledem k tomu, že v provedeném hodnocení vlivů na oblasti Natura (§45i zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění) byla jako varianta s nejmenšími vlivy označena varianta P1 a
vzhledem k velmi silnému legislativnímu postavení tohoto hodnocení (povolující úřad je
povinen je respektovat) nemá smysl požadovat nadstandardní zkoumání možností technické
eliminace vlivů varianty P2 ani v rámci posuzování dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění.

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
Studie sloužící jako podklad pro hodnocení řeší pět základních variant přeložky silnice I/13,
přičemž varianta pravobřežní č. 2 je převzata ze studie z roku 1992. Úsek od Ostrova po
Damice (km 0,0 - 4,0) je řešen stejně pro všech pět variant. Řešení tohoto úseku je součástí
levobřežní varianty č. 1.
Počátek navržených tras navazuje na obchvat města Ostrova. Konec úpravy je na hranici
kraje, za obcí Boč ve směru na Pernštejn.
U levobřežních variant je terén na Krušnohorské straně, především za vyústěním
Hornohradského potoka, velmi členitý s velkými výškovými rozdíly. Tím si tyto varianty
vynucují větší zásah do území cenného pro své krajinářské a přírodovědecké hodnoty.
Varianty vedené po pravém břehu Ohře zasahují do svahů Doupovských hor. Více se
dotýkají zástavby obcí a to zejména chatových oblastí poblíž železničního mostu ve Stráži
nad Ohří a pod obcí Boč. Další problematické místo představuje registrovaný sesuv a
kamenolom nacházející se jižně od železniční stanice Stráž nad Ohří. Nemalý problém,
představuje průchod oblastí obce Korunní, kde je jímána a stáčena minerální voda Korunní
kyselka. Všechny zpracované varianty procházejí ochranným pásmem 2.stupně přírodních
minerálních vod Korunní, varianta levobřežní č. 2, pravobřežní č. 1, pravobřežní č. 2 a
kombinovaná prochází ochranným pásmem 1. stupně.
Silnice je určena pro převedení veškeré tranzitní, dálkové ale i regionální dopravy a je Studií
navržena v kategorii S 11,5/80(70). Směrové a výškové poměry nezajistí rozhledovou délku
na předjíždění, a proto je od km 2,0 navržené rozšíření komunikace o přídatný jízdní pruh
š=3,5 m. Zpevněná krajnice podél přídatného pruhu bude zúžena na 0,5 m z důvodů
menšího záboru a nepřístupnosti cyklistů na komunikaci. Přídatný pruh bude řešen pokud
možno tak, aby ve stoupání byly dva pruhy.
Pomocí mostních objektů jsou překonávány překážky jako silnice, železnice a vodní toky.
Návrh mostu byl kromě dalších kritérií stanoven tak, aby byla zajištěna průchodnost trasy pro
zvěř a na rozumnou míru byly minimalizovány násypy.
Stavba bude zahrnovat také přeložky inženýrských sítí v území a napojení stávajícího
místního dopravního systému.
Součástí stavby bude též systém odvodnění komunikace včetně navazujících technických
opatření (dešťové usazovací nádrže, vsakovací a vyrovnávací nádrže, odpadní kanály,
úpravy koryt toků apod.).
Provozování navrhované stavby nevyžaduje trvalé nasazení pracovních sil. Komunikace a
její související objekty budou provozovatelem / správcem udržovány periodicky společně s
jinými úseky komunikací podle harmonogramu činností vytvořeného pro různé druhy
konstrukcí a různá roční období v jednosměnném pracovním cyklu. Mimořádné a havarijní
situace budou řešeny na základě havarijních plánů specializovanými složkami správce
komunikace, nebo odbornou firmou pracující v požadovaném oboru, a to bez ohledu na
směnnost pracovního cyklu.
Stávající silnice I/13 zůstane ve funkci a bude zajišťovat místní provoz.
Uvedení daného úseku do provozu se předpokládá nejdříve v roce 2020.
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Intenzity dopravy:
Rok

Intenzita ( vozidla/den )
N1

Ostatní těžká

Osobní

Celkem

2005 (stávající)

567

1390

4377

6372

2020

690

1700

5550

7490

Úroveň navrženého technického řešení:
Úroveň zpracování Studie odpovídá stávajícímu standardu pro daný stupeň projektové
přípravy. Zpracovatel Studie garantuje vypracování návrhu koncepce a technického řešení
stavby v souladu s platnými technickými předpisy a normami.
Stručný popis technického řešení navrhovaných variant
•

Návrhová rychlost je 80 km/hod

•

Silnice je navržena v kategorii S 11,5/80 (70)

•

Minimální doporučený poloměr směrového oblouku Rmin je 250 m (kombinovaná trasa)

•

Maximální podélný sklon 6,00 % (levobřežní č.2)

Popis navržených variant
Levobřežní č. 1 (L 1)
Úsek ZÚ - km 4,0
Začátek směrově a výškově navazuje na obchvat Ostrova. Nová trasa silnice I/13 je vedena
vlevo od stávající silnice I/13 až za obec Damice. V km 2,075 dochází ke změně kategorie.
Základní kategorie S11,5/80 je rozšířená o přídatný pruh.
V tomto úseku jsou dvě mimoúrovňové křižovatky. V cca km 1,3 dojde ke křížení se silnicí
III/2236 ve směru Květnová - Maroltov. Druhé křížení je navrženo v cca km 3,7 se silnici
III/2238 Damice - Krásný les.
Úsek km 4,0 – KÚ
Varianta L1 je výlučně vedena po levém strmějším břehu řeky Ohře. Nejmenším směrovým
obloukem je poloměr 400 m. Přibližně v km 4,9 kříží dnešní silnici I/13, která bude přeložena.
Přeložka v kategorii S 7,5 podchází v km 5,03 navrženou silnici I/13. Z této přeložené
komunikace bude odbočovat příjezdová cesta k chatové oblasti mezi železniční tratí a řekou
Ohře. V km 5,500 překračuje trasa Hornohradský potok a stávající silnici I/13 mostem o
délce 220 m. Dostává se do svahu Krušných hor a vede přibližně 200 - 400 m nad obcí Stráž
nad Ohří. V km 7,0 přechází trasa mostem dl. 210 m s výškou 25 m nad údolím Pekelského
potoka. Těsně za mostem se dostává do tunelu délky 285 m jež podchází skalní masív s
max. nadložím 50 m. V km 7,73 bude přeložena polní cesta. Konfigurace terénu na
Krušnohorské straně si vyžádala v km 8,40 návrh dalšího tunelu o délce 125 m. V dalším
úseku do obce Boč, vzhledem k příčně šikmému terénu, je navrženo 5 mostů v celkové
délce 826 m a opěrné a zárubní zdi v délce 1535 m. Dále trasa stoupá největším podélným
spádem 5% podél Bočského potoka, který v km 11,28 překlenuje mostem dlouhým 210 m .
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Dlouhým směrovým obloukem se trasa stáčí a napojuje na stávající silnici I/13 na přímém
úseku od Klášterce n. Ohří. Na trase je jedna mimoúrovňová křižovatka. Situována je za obcí
Boč, která propojuje navrženou komunikaci se stávající sil. l/13.

Levobřežní č. 2 (L 2)
Tato varianta propojuje variantu levobřežní č.1 a variantu kombinovanou. Do km 7,4 je
vedena shodně s levobřežní variantou č.1. Za tunelem v km 7,4 se složeným obloukem (R1 =
800 m, R2 = 500 m) stáčí do údolí Ohře. V km 7,9 podchází polní cestu. V podélném spádu
6% se dostává na most dlouhý 740 m, který dvakrát kříží řeku Ohři a silnici I/13. Na variantu
kombinovanou se směrově napojuje v km 8,6 a výškově až v km 10,0.
V km 7,9 - 8,1 bude přeložka polní cesty, která v km 7,9 mimoúrovňově kříží novou silnici
I/13. Za obcí Boč bude sjezd na stávající silnici I/13.

Pravobřežní č.1 (P 1)
Začátek pravobřežní varianty je situován v km 4,0 u obce Damice. Trasa této varianty je v
převážné délce vedena v oblasti pravého břehu řeky Ohře po úbočí Doupovských hor s tím,
že se v max. možné míře vyhýbá oblasti pramenů Korunní kyselky. Nejmenším poloměrem
je oblouk 375 m . Největší podélný spád je 5%.
V km 5,2 most o délce 390 m překonává železniční trať a řeku Ohři. Most je asi 30 m nad
úrovní Ohře. Za mostem je komunikace vedena místem, které je registrováno jako oblast s
možnými sesuvy. Rozsah sesuvů je 153 ha. Trasa se okrajově dotýká rozptýlené zástavby
obce Stráž n. Ohří. V oblasti kamenolomu v km 7,4 prochází tunelem délky 200 m. Aby se
trasa vyhnula ochrannému pásmu 1. stupně přírodních minerálních vod Korunní, dvakrát
kříží řeku Ohři. Mostem dlouhým 306 m přechází trasa chomutovské zhlaví žel. stanice Stráž
n. Ohří a řeku Ohři na levý břeh. Na pravý břeh Ohře se vrací mostním objektem o délce 261
m. Přes Ohři a železniční trať v prostoru západně od zástavby v obci Korunní vede v zářezu
cca 10 m, pravděpodobně ve skalní hornině. Severně míjí obec Korunní a Kamenec a
mostním objektem cca 60 m nad údolím přechází železniční trať, řeku Ohři a chatovou
oblast. Trasa končí v km 12,957 severně od Smilova na stávající silnici I/13.
Na trase jsou dvě mimoúrovňové křižovatky. V km 7,65 je napojení silnice III/1987 KorunníKamenec. Před obcí Smilov bude mimoúrovňová křižovatka s místní komunikací, na kterou
bude napojena stávající I/13 a sil.III/2235 na Srní. Stávající silnice mezi Damicemi a Stráží
nad Ohří bude přeložena a mostním objektem v km 4,0 mimoúrovňově vykříží novou trasu
silnice I/13.

Pravobřežní č. 2 (P)
Tato varianta je převzata ze studie z roku 1992. Směrově a výškově byla upravená na
začátku a konci trasy tak, aby její rozsah byl shodný s ostatními variantami. Z důvodu
podrobnějšího zaměření je i trasa zpracována podrobněji. Komunikace se rozšířila o přídatný
jízdní pruh š=3,5m. Byly upraveny délky přemostění a doplněny zdi tak, aby všechny varianty
byly porovnatelně na stejné technické úrovni.
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Trasa se napojuje v km 4,0 na levobřežní variantu č.1. V km 5,140 překonává železniční trať
a řeku Ohři mostem dlouhým 485 m. Dále trasa vede po pravém břehu řeky Ohře. V km cca
5,2 - 6,1 prochází oblastí registrovaných sesuvů. V km cca 7,38-8,2 zasahuje do území
vojenského újezdu. Mostem dlouhým 610 m překonává oblast stáčírny stolních minerálních
vod Korunní a dále je trasa vedena jižně od obce Korunní a Kamenec. V km 10,625
podchází stávající silnici III/1987 spojující Stráž nad Ohří a Okounov. Levým obloukem o
poloměru R = 300 m se stáčí k Ohři a mostem délky 450 m překonává železniční trať a údolí
Ohře s chatovou oblastí na levém břehu. Trasa končí na stávající silnici I/13 v km 13,144.
Stávající silnice I/13 mezi Damicemi a Stráží nad Ohří je v km 4,0 - 4,280 přeložena tak, aby
se mimoúrovňově křížila s novou sil. I/13. Polní cesta v km 5,6, která by byla přerušena
tělesem trasy, je přeložena do km 5,40.
Jsou zde navržena dvě mimoúrovňová křížení. První mimoúrovňové křížení je před závodem
Korunní v km 8,05. Napojuje stávající silnici III/1987. V km 12,345 je navrženo druhé
mimoúrovňové připojení stávající místní komunikace od Smilova na Boč zároveň napojující
stávající silnici I/13.

Varianta kombinovaná (K)
Trasa vychází z km 4,0 varianty levobřežní č.1. Je vedená po levém i pravém břehu řeky
Ohře. V km 5,030, obdobně jako u levobřežní varianty, kříží mostním objektem přeloženou
stávající silnici I/13. V km 5,5 přechází nad údolím Hornohradského potoka a stávající silnicí
I/13 mostem dlouhým 220 m. Po zářezu vysokém cca 10 m navazuje další most dlouhý 330
m. Tímto mostem trasa ve stoupání 5% přechází z levého břehu na pravý břeh Ohře. Kříží
tak silnici I/13, řeku Ohři a železniční trať. V úseku km 7,4 - 7,8 směrovými oblouky o
poloměru 300 a 250 m oproti variantě pravobřežní č.1 více kopíruje terén a před
kamenolomem v km 7,5 je tedy řešena tak, aby byl vyloučen tunel. Trasa vede přes zařízení
lomu (drtiče), který by bylo nutné přemístit. V km 7,98 trasa klesáním podchází silnici III/1987
a dál vede podél slepého ramene řeky Ohře.
Trasa je v km 8,15 - 8,55 vedená po hranici ochranného pásma 1. stupně přírodních
minerálních vod Korunní. V oblasti slepého ramene jsou navrženy opěrné zdi a most. Voda z
vozovky bude odváděna do kanalizace a dále do řeky Ohře. Trasa bude v těchto místech
lemovaná vysokým betonovým svodidlem tak, aby se eliminovala možná ekologická havárie
se znečištěním spodních vod a pramenů. Most v km 8,93 poloměrem 250 m kříží železniční
trať. V km 9,05 - 9,25 vede trasa místem, kde dříve byla železniční trať. Trať v tomto úseku
byla přeložena z důvodu zvětšení poloměru směrového oblouku. V km 9,32 mostem
dlouhým 360 m překračuje řeku Ohři. Dále vede podél silnice I/13 a severně od obce Boč se
napojuje v cca km 11,6 na variantu levobřežní č.1, kterou sleduje až do konce úseku v km
13,196. V této variantě jsou navrženy minimální směrové poloměry 250 m vyhovující
rychlosti 70 km/h. Tato návrhová rychlost splňuje ČSN 736101 pro pahorkovité území.
Varianta má dvě mimoúrovňové křižovatky. První je v km 7,5 - 7,9, kde se napojuje na silnici
III/1987, druhá je za obcí Boč a propojuje navrženou komunikaci se stávající silnicí I/13.
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Souhrnný přehled variant
Přehled značení variant v Dokumentaci EIA:
var. L1 - levobřežní č. 1
var. L2 - levobřežní č. 2
var. P1 - pravobřežní č. 1
var. P2 - pravobřežní č. 2
var. K - kombinovaná
var. 0 - nulová (stávající stav)
Přehled délek jednotlivých variant
Varianta

Délka (km)

Levobřežní č.1 (L1 )

12,348

Levobřežní č.2 (L 2)

12,611

Pravobřežní č.1 (P 1)

12,956

Pravobřežní č.2 (P 2)

13,144

Kombinovaná (K)

13,196

Přehled navrhovaných křižovatek
km

číslo křížené komunikace

varianta

poznámka

1,3 III/2236

L1

směr Květnová, Maroltov
křižovatka průsečná

3,7 III/2238

L1

směr Damice, Krásný Les
křižovatka průsečná

4,0 stávající I/13

L1

křižovatka mimoúrovňová

4,2 stávající I/13

L1

křižovatka mimoúrovňová

5,0 stávající I/13

L1

křižovatka mimoúrovňová

11,5 stávající I/13

L1

křižovatka mimoúrovňová

7,9 polní cesta

L2

podchod polní cesty

8,3 stávající I/13

L2

křižovatka mimoúrovňová

8,9 stávající I/13

L2

křižovatka mimoúrovňová

7,6 napojení na silnici III/1987

P1

směr Korunní – Stráž

P1

směr stávající I/13 a III/2235 na Srní
křižovatka mimoúrovňová

8,0 III/1987

P2

směr Stráž n. Ohří, Korunní,
křižovatka mimoúrovňová

10,6 III/1987

P2

podchod silnice Kamenec – Okounov

12,2 místní komunikace

7,5 napojení na silnici III/1987

K

směr Korunní – Stráž

7,8 napojení na silnici III/1987

K

směr Korunní - Stráž
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K

podchod silnice Korunní - Stráž

Přehled navrhovaných mostních objektů
varianta

počet mostů (ks) délka mostů (m)

L1

15

2012

L2

8

1684

P1

10

2026

P2

8

2107

K

14

1846

Přehled navrhovaných opěrných a zárubních zdí
varianta

počet zdí (ks)

plocha zdí (m2)

L1

17

13290

L2

12

10550

P1

15

10420

P2

13

16770

K

18

15300

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V posuzované dokumentaci byla navržena 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:
Občanské sdružení Zamenis o.s.
Věc: Vyjádření k dokumentaci EIA - Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov nad Ohří - Smilov
Izolovaný výskyt užovky stromové v okolí Stráže nad Ohří je mimořádně významný, neboť v
Evropě se dnes vyskytuje pouze několik málo populací tohoto typu. Druh se v Poohří
vyskytuje nad severní hranicí souvislého areálu a tedy na hranici svých existenčních
možností (krátká vegetační doba pro líhnutí vajec). V posledních desetiletích došlo k
výraznému úbytku populace a výstavba přeložky silnice I/13 v úseku Ostrov nad Ohří Smilov představuje pro tento druh zásadní ohrožení.
Občanské sdružení Zamenis o.s. shledává vybranou variantu P1 z hlediska ohrožení užovky
stromové za realizovatelnou. Realizace variant L1, L2 a K by byly pro populaci tohoto druhu
přímo kritické až zhoubné. Ačkoliv se varianta P1 vyhýbá ohniskovým lokalitám užovky
stromové nese sebou řadu negativních vlivů, neboť zasáhne okrajové lokality výskytu. Ty
jsou však z hlediska fungování populace velmi důležité. Z tohoto důvodu navrhujeme
následující opatření, která minimalizují negativní vliv a kompenzují zásahy do biotopů tohoto
kriticky ohroženého druhu:
•

Nejhorší fází z hlediska ohrožení užovky stromové je výstavba silnice, vlastní provoz za
dodržení určitých parametrů (dostatek propustí) nemusí být pro užovku stromovou
destruktivní. Proto navrhujeme vypracování podrobného harmonogramu prací, tak aby v
místech trvalého výskytu užovky stromové (kde je druh ohrožen pouze výstavbou, nikoliv
však budoucím provozem, např. v okolí mostů a pilotů) byly práce situovány do období
mimo aktivitu druhu (cca listopad - březen). Tuto metodu považujeme za mnohem
účinnější než transfer jedinců.

•

V okolí míst, kde by mohlo v období výstavby docházet ke střetům s užovkou stromovou,
navrhujeme zbudování jednoduchých biotopů (např. prkna či rostlinný materiál přikrytý
tmavou fólií), které budou pro hady lákavé a dojde k jejich přirozenému stahování na tato
místa. Tím se minimalizuje riziko případných střetů během výstavby.

•

Dále navrhujeme na vybraných místech v zaříznutých úsecích plánované silnice
vybudování propustí, které užovkám stromovým umožní bezpečný podchod silničního
tělesa. V okolí propustí je nutno biotop upravit tak, aby hadi byli přirozeně naváděni k
jejich využívání.

•

Vzhledem k tomu, že užovka velmi ráda využívá antropogenní (vytvořena člověkem)
stanoviště, zejména pak např. složený materiál přikrytý plachtou, různé skládky atd.
navrhujeme přísný režim skladování materiálu. Není pochyb, že bude docházet ke
střetům užovky stromové s pracovníky při rozebírání materiálu a při vlastní práci. Z tohoto
důvodu navrhujeme osvětu všech pracovníků, jež se budou na pracích podílet. Přímé
pronásledování jedinců by mohlo mít na užovku stromovou katastrofální dopad. Dále je
nutno vykonávat nad pracovníky trvalý dozor (nelze počítat, že osvěta bude u všech
pracovníků účinná).
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•

Dále navrhujeme na vybraných místech zbudovat trvalé náhradní biotopy (skládané zídky
či gabiony z velkých kamenů) jako kompenzaci záboru stávajících biotopů a zvýšeného
rizika během stavby i provozu silnice.

•

Při zpevňování svahů a výstavbě opěrných zdí navrhujeme jejich specifickou úpravu tak,
aby byli využitelné i pro hady. Jedná se zejména o zídky či gabiony, jednotná betonová
zeď je pro užovku stromovou (a nejen pro ni) bez užitku.

•

V průběhu vlastní stavby a po určitou dobu po uvedení do provozu navrhujeme podrobný
monitoring druhu, tak aby byly případná nepředpokládané negativní vlivy a rizikové úseky
včas odhaleny a mohlo dojít k nápravným opatřením.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme vypracování podrobného plánu prací, tak aby byl
minimalizován negativní vliv na užovku stromovou. Občanské sdružení je připraveno
spolupracovat při vytváření detailního plánu a harmonogramů prací, jakož i při technickém
řešení propustí a náhradních biotopů. Rádi bychom byli informováni o vývoji situace. Věříme
v kladnou spolupráci s investorem a další existenci tohoto jedinečného druhu na této lokalitě
evropského významu. Přílohou zasíláme stanovy občanského sdružení Zamenis o.s.
Kontaktní osoba pro další informace:
Ing. Radka Musilová
ZAMENIS o.s.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Třeboňská 37, 360 05 Karlovy Vary
Karel Janoušek
předseda Zamenis o.s.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Připomínky o.s. v podstatě rozšiřují podmínky stanovené v dokumentaci a rámcově s nimi lze
souhlasit, a proto zpracovatel posudku doporučuje do stanoviska příslušného úřadu doplnit
následující podmínky:
−

V projektové dokumentaci vypracovat harmonogram prací tak, aby v místech
trvalého výskytu užovky stromové byly práce situovány do období mimo
aktivitu tohoto druhu.

−

V okolí míst kde by v období výstavby mohlo dojít ke střetům s jedinci tohoto
druhu navrhnout vybudování jednoduchých biotopů.

−

Využít propustí pod vozovkou ve vybraných úsecích k zabezpečení migrace
tohoto druhu.

−

Poučit pracovníky na stavbě o cennosti tohoto druhu pro faunu blízkého okolí.
Při stavbě zabezpečit pravidelné návštěvy zoologa (herpetologa), který bude
provádět kontrolní, dozorovou a osvětovou činnost. Tento dozor (v míře
nezbytně nutné) realizovat i po uvedení stavby do provozu z důvodu
monitoringu populace a ověření funkčnosti navrhovaných opatření pro
bezpečnost jedinců v okolí komunikace.

−

V místech výskytu užovky stromové zbudovat náhradní biotopy vhodné pro
tento druh v místě (v blízkém okolí) stavby.
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Sdružení na ochranu přírody Karlovarska
Věc: Vyjádření Sdružení na ochranu přírody Karlovarska k dokumentaci záměru „Přeložka
silnice I/13 v úseku Ostrov Smilov“
Zrovna nedávno jsem se díval do svého archivu a zjistil jsem, že první vyjádření k problematickému úseku silnice I/13 v jádrovém úseku obcí Boč - Stráž nad Ohří, jsem psal
začátkem roku 1984. Dnes je tomu tedy již 22 let. Jako člověk, který se po celý svůj dospělý
věk snaží zajímat o ochranu přírody a krajiny, jsem psal od té doby mnoho vyjádření na téma
tohoto kontroverzního úseku silnice. Na moji otázku, proč by se v daném úseku měla stavět
nová silnice a ničit tak unikátní říční fenomén řeky Ohře, se mi od kompetentních orgánů
většinou dostávalo odpovědi, že je to z důvodu bezpečnosti provozu na dané silnici jako
takové a na bezpečnosti a komfortu života občanů obcí Boč a Stráž n. O. Na moji další
otázku, kdy se začne stavět jsem se dozvídal opakovaně, že téměř v zápětí. Opakovaně
jsem vyjadřoval stanoviska, nejprve za svoji osobu, později jako předseda občanského
sdružení, kde jsem se snažil vyzdvihnout mimořádný krajinný význam daného úseku říčního
fenoménu Ohře prorážející zde Doupovské hory. Dnes bych ponechal negativní vliv výstavby
nového úseku silnice na flóru a faunu i katastrofální vliv na krajinný ráz fundovanějším, ale
přesto se musím k některým aspektům výstavby silnice vyjádřit. Budu psát v 1.osobě jedn. č.
1/Zmíněná komunikace I/13 prochází centry těchto obci /od severu/
Frýdlant, Liberec, Chrastava, Cvikov, Česká Kamenice, Děčín, Libouchec, Teplice, Bílina,
Chomutov, Klášterec n.Ohří a vlastně i Karlovy Vary, kde podkrušnohorská komunikace
pokračuje směrem na Cheb, dále jako 1/6. Chtěl bych se tedy s mnoha otazníky a vykřičníky
zeptat, kde je nárok odhadem 300 000 obyvatel těchto obcí na bezpečný a komfortní život
kolem komunikace I/13. A kde se neustále bere ona obsedantní myšlenka řešení bezpečí a
komfortu necelého 1 000 občanů obcí Stráž n O. a Boč ? Přednostně by samozřejmě měla
být řešena tato velká města a to i na jiných komunikacích 1.třídy. V karlovarském kraji jsou to
samozřejmě i větší obce / Bečov n. Teplou, Jáchymov atd./
2/ K bezpečnosti provozu na případně nově budovaném úseku silnice lze mít jen vážné
výhrady. Všechny navrhované varianty kopírují původní komunikaci v její niveletě bez
výjimky a většina variant i její trajektorii. Čili zimní potíže kamionů v Damickém a Smilovském
kopci přetrvají a zrušením omezené rychlosti mimo obce při shodné trajektorii nové silnice se
bezpečnost provozu na dané komunikaci rozhodně zhorší. I zde projektantům nové
komunikace za 22 let již zcela unikl původní smysl výstavby. Její výstavbou by došlo pouze
ke zničení přírodních fenoménů, bez zlepšení bezpečnosti provozu!
3/ Nová komunikace se už nemá stavět hned vzápětí, ale podle posledních informací až
kolem roku 2020 /Pro zajímavost asi 35 let od prvních vážných záměrů silnici postavit a kdo
ví,kdy doopravdy/ V té době již bude zcela funkční systém mikrovlnného i satelitního
mýtného systému pro kamiony a též bude téměř jistě dokončena rychlostní komunikace 1/6
Praha - K.Vary - Cheb. Aktivní dopravní politikou státu, prostřednictvím mýta, lze jistě
vhodně směrovat přepravní trasy kamionové dopravy. V tomto konkrétním případu je trasa
Cheb - K.Vary - Jesenická křižovatka a dále přes Žatec do Chomutova či Mostu zpět na
silnici I/13 jen o 20% delší, než souvislá jízda po této komunikaci, včetně problematického
úseku. Z časového a ekonomického hlediska objízdná trasa pro nákladní vozy vychází ještě
příznivěji než zmíněných 20%. Pro osobní vozy je úsek I/13 Boč-Stráž n.Ohří stále zcela
vyhovující. Mimochodem širší úsek Pernštejn -Ostrov je nejméně zatíženým úsekem celé
komunikace I/13.
4/ K jednotlivým variantám navrhované trasy, jsem se původně nechtěl vůbec vyjadřovat,
protože je považuji všechny za velmi problematické, vzhledem k původnímu zadání:
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/bezpečnost na komunikaci, zlepšení životního prostředí a komfortu v obou obcích/
Mimochodem všechny navrhované trasy nepůjdou prostředkem obcí, ale v desítkách metrů
od jižního či severního okraje zástavby, dle různých variant, čímž se hlučnost provozu se
zvýšenou rychlostí ještě zhorší. Protože vím, že se některá z těchto špatných variant může
dostat do ÚP VÚC Karlovarského kraje, a že potom se změna opravuje jen těžko, tak tedy
jen stručně.
A/ Za totálně devastující krajinný ráz a všechny aspekty ochrany přírody a krajiny považuji
levobřežní variantu L1
B/ Velmi vážné poškození krajinného rázu a všech zájmů ochrany přírody představují stejnou
měrou varianty pravobřežní P2 a levobřežní L2.
C/ Vážně poškozuje říční fenomén Ohře varianta kombinovaná K a varianta pravobřežní P1
/4 mosty ?/
Chtěl bych ještě podotknout, že už v minulosti byly posuzovány jiné varianty a některé snad
ještě horší / trasa přes obec Srní, trasy umístěné ještě výše na levém břehu Ohře využívající
krátkých tunelů a grandiosních mostů atd./ Co se týče překonání celého úseku dlouhým
tunelem, bylo mi sděleno, že zatím tunelová varianta nebyla nalezena. Nevím,terén se zdá
vhodný, snad ekonomické důvody. Viz 20 km železniční tunel Praha -Beroun.
Závěr: žádám tímto Ministerstvo životního prostředí, aby z důvodů ochrany unikátní krajiny a
přírodních fenoménů nedovolilo devastaci přírody výstavbou nové komunikace. Aby v tomto
úseku podporovalo pouze ponechání stávající komunikace, případně tlačilo na projektanta,
aby se pokusil nalézt šetrnější řešení. Optimální by bylo nalezení tunelové varianty, která by
dlouhým tunelem prošla většinu zmíněné trasy. Jsem přesvědčen, že do budoucna bude
možno aktivní státní dopravní politikou ovlivňovat trasy nákladní dopravy. Bylo by proto velmi
zlé, kdyby se některá z navrhovaných variant dostala do návrhu ÚP VÚC Karlovarského
kraje v této době. Za 22 let se diskuse o přeložce této komunikace nepohnuly ani vpřed ani
správným směrem. Děkuji Vám za jakoukoliv aktivitu za zachování této unikátní části přírody,
snad budoucí součásti CHKO Střední Poohří.
Za Sdružení na ochranu přírody Karlovarska
MUDr. Jaroslav Frouz , předseda

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto poněkud obecnějšímu vyjádření lze konstatovat následující:
Proces hodnocení vlivů na životní prostředí konkrétní stavby dle zák. č. 100/2001 Sb.,
v platném znění nemůže řešit koncepci a harmonogram výstavby jednotlivých úseků silnice
I/13. To je věcí jiných procesů, které však také alespoň do určité míry podléhají hodnocení
vlivů na životní prostředí.
Nadstandardní komplikovanost stanovení vhodné varianty z hlediska maximálního snížení
vlivů na životní prostředí dokumentace nijak nezastírá. Zároveň bylo zpracováno hodnocení
vlivů na oblasti Natura dle zák. č. 114/1992 Sb., které ještě podrobněji vyhodnotilo vlivy na
evropsky významné části přírody a stanovilo další poměrně přísné podmínky pro realizaci
navržené varianty.
To, že realizace záměru se předpokládá kolem roku 2020 je důsledkem poměrně velmi
vysoké legislativní náročnosti přípravy záměru typu nové silnice v České republice a mimo
jiné nutností dalšího několikanásobného prověření vlivů na přírodu a krajinu ve fázi
územního a stavebního řízení.
To, že z hlediska vlivů na zdraví dojde ke změně územního působení vlivů je v české
poměrně hustě osídlené krajině v podstatě nezbytný průvodní jev. Ovšem dochází zde
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k tomu, že nové vedení silnice umožňuje podstatně snížit tyto vlivy jednak maximálním
možným oddálením trasy od obytné zástavby, jednak instalací technických opatření, jakými
je např. výstavba protihlukových stěn, což v místech s přilehlou obytnou zástavbou
oboustranně a s nezbytnými vjezdy k jednotlivým objektům v podstatě nelze.
S tvrzením sdružení, že varianty L1 a L2 vykazují významné vlivy na krajinný ráz lze
souhlasit, u varianty P2 však zpracovatel posudku souhlasí se zpracovatelem dokumentace,
že tato varianta vykazuje nejmenší vlivy na krajinný ráz.
Co se týče vážného poškození říčního fenoménu Ohře u variant K a P1, tak tyto vlivy jsou
v dokumentaci podrobně a nadstandardně řešeny a jsou navržena veškerá dostupná
zmírňující opatření.
V procesu EIA lze hodnotit pouze oznamovatelem navržené a technicky prověřené (a tedy i
realizovatelné) varianty. „Tunelová“ varianta navržena nebyla a to i po poměrně dlouhém
období přípravy, jak upozorňuje i vyjádření sdružení. To však neznamená, že v dalším
období přípravy, kdy bude zpracováno detailní technické řešení a další několikanásobná
verifikace údajů jak o vlivech na zdraví, tak o vlivech na přírodu a krajinu, by ji nebylo možné
navrhnout zejména v souvislosti s prohloubením poznání a se změnou technických,
ekonomických a možná i legislativních podmínek. Ovšem samozřejmě v rámci nového
procesu hodnocení vlivů na životní prostředí.
Požadavek, aby MŽP nedovolilo devastaci přírody výstavbou nové komunikace je v podstatě
neřešitelný, protože MŽP tuto komunikaci nepovoluje, ale pouze zajišťuje proces hodnocení
vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění. Odbornou garanci za
tento proces nenese MŽP, ale jednotlivé příslušně autorizované osoby, které se na tomto
procesu podílejí. Výsledek tohoto procesu je nezbytným podkladem pro povolující orgán
(územní rozhodnutí), není nijak závazný.
Podpora varianty pokračování stávajícího stavu v podstatě nepřipadá v úvahu, protože se za
prvé nejedná o aktivní variantu (tedy tu, kterou by oznamovatel hodlal realizovat), ale o
variantu referenční, za druhé tato varianta vykazuje některé nadlimitní vlivy na životní
prostředí – zejména vlivy hluku.
Poněkud složitější situace je u paralelního hodnocení vlivů na Naturu dle § 45i zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění, kde MŽP již tento proces ani nezajišťuje, je plně
v kompetenci příslušně autorizovaných osob. V případě, že nelze vyloučit vlivy na Naturu, je
nutno předložit záměr ve variantách a z variant musí být doporučena varianta s nejmenším
vlivem. Povolující orgán (zřejmě ten, který bude vydávat územní rozhodnutí) je pak povinen
toto hodnocení respektovat. Takový je aktuální legislativní rámec právě probíhajících
procesů a v souladu s ním jsou také veškeré dokumenty a projednání prováděny.
Návrh ÚP VÚC Karlovarského kraje bude muset být také podroben procesu hodnocení vlivů
na životní prostředí dle aktuální dikce zák. č. 100/2001 Sb. a zde je potom prostor pro
posouzení širšího koncepčního řešení, které při hodnocení jednoho konkrétního úseku
silnice není možné.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
Obecní úřad Krásný les
Obecní úřad Krásný Les, č. p. 20 - 363 01 Ostrov
dne 20.12.2006
Věc: Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov-Smilov, posuzování vlivu na ŽP podle zákona
č.100/2001 Sb., ve znění zákona číslo 93/2004 Sb.
K Vašemu dopisu č. j. 77669/ENV/06 ze dne 15.11.2006. Obecní úřad v Krásném Lese
sděluje, že dokumentace byla zveřejněna a občané obce měli možnost nahlédnout do
dokumentace a vyjádřit své stanovisko. Zveřejnění dokumentace bylo od 27.11.2006 do
18.12.2006 a nedošlo k podání žádných námitek ani připomínek.
Obec Krásný Les posuzovala jen část procházející katastrálním územím Krásný Les a k.ú.
Damice.
Jan Kačmár
starosta obce

Stanovisko zpracovatele posudku:
bez nutnosti komentáře
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Karlovarský kraj
KARLOVARSKÝ KRAJ
UVOLNĚNÝ ČLEN ZASTUPITELSTVA
Karlovy Vary
12.1.2007
Věc: „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ - vyjádření podle § 8 odst. 3 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Karlovarský kraj, po prostudování předložené dokumentace, souhlasí se závěry předložené
dokumentace k záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ za podmínky, že
budou dodržena veškerá zákonná opatření. Karlovarský kraj na základě závěrů komplexního
hodnocení vlivů a variant, s přihlédnutím k ochraně lokalit soustavy Natura 2000 a s ohledem
na ovlivnění kvality vod preferuje pravobřežní variantu P1.
Ing. Luboš Orálek
uvolněný člen zastupitelstva

Stanovisko zpracovatele posudku:
bez nutnosti komentáře
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Městský úřad Ostrov , odbor životního prostředí
Městský úřad Ostrov
odbor životního prostředí
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Vyjádření
Na základě zveřejnění dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Přeložka
silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ včetně všech příloh, zpracované řešitelským týmem
Athos-co s.r.o. a Envisystem s.r.o. (Praha 2006), uvádíme následující vyjádření:
Přeložka silnice je zpracována v pěti variantách, pro jednotlivé varianty bylo zpracováno
oznámení dle § 6 zákona.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se jedná o významný zásah do mimořádně cenného
území, a to z hlediska krajinářského a z hlediska biotopů zvláště chráněných rostlin a
živočichů. Z uvedených důvodů bylo území navrženo jako významná součást uvažovaného
CHKO Střední Poohří. Výběr varianty je proto nezbytné určit s ohledem na minimalizaci
negativních dopadů na přírodu a krajinu.
a) Z hlediska ochrany krajinného rázu zasahují všechny levobřežní varianty výstavby silnice
I/13 do území Přírodního parku Stráž nad Ohří (dříve „oblast klidu"), který byl zřízen
vyhláškou ONV v Karlových Varech ze dne 26.2.1985. Výběrem jakékoliv levobřežní varianty
by došlo k významnému zásahu do krajinného rázu, zejména narušení kulturních dominant
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině a mohl by být výrazně snížen nebo změněn
krajinný ráz.
b) Z hlediska ochrany přírody se v téměř v celém území, a to zejména v jeho levobřežní
části, vyskytují lokality zvláště chráněné podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), registrované významné krajinné prvky
podle § 6 zákona, přechodně chráněná plocha podle § 13 zákona, památné stromy podle §
46 zákona, řada lokalit s výskytem zvláště chráněných rostlin a živočichů všech kategorií
podle § 48 až § 55 zákona, dále na celé území zasahují plochy zařazené do soustavy Natura
2000 podle § 45a a násl. zákona, v neposlední řadě je na území řada prvků územního
systému ekologické stability. Je proto nezbytné zvolit variantu, která minimalizuje dotčení z
hlediska ochrany přírody a krajiny nejcennějších ploch.
Z uvedených důvodů považujeme levobřežní varianty za zcela nevhodné, z hlediska ochrany
přírody a krajiny lze za nejméně špatnou považovat variantu P1 v maximální míře kopírující
železniční trať, tzn. vytvoření „dopravního koridoru“ řešeným územím.
Předloženou dokumentaci považujeme z hlediska ochrany přírody a krajiny za úplnou a
dostačující.
Ing. Tomáš Čepelák
pověřený vedoucí
odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Rámcově lze souhlasit s tímto vyjádřením, pouze je nutno upozornit, že trasa záměru se
nutně musí vyhnout obytné zástavbě, takže kopírovat železnici v celé trase nemůže.
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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí - vyjádření k dokumentaci k posuzování vlivů
záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ na životní prostředí
K výše uvedené dokumentaci vydává Krajský úřad Karlovarského kraje, jako dotčený správní
úřad, toto vyjádření:
Ochrana přírody a krajiny
Záměr „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ je situován v přírodně a krajinářském
velmi exponovaném průlomu řeky Ohře mezi masivem Krušných hor a Doupovských hor.
Záměr záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ se tak přímo dotkne zájmů
chráněných zákonem ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“).
1. Záměr „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ byl posouzen dle §45i zákona
RNDr. Oldřichem Buškem a RNDr. Ondřejem Bílkem v březnu 2006. Z vyhodnocení
předloženého posouzení významnosti vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000
vyplývá, že realizace silnice ve variantě P1 se sice teoreticky může dotknout vyššího
počtu předmětů ochrany, ale vždy s nejméně závažnými dopady jednotlivých vlivů. Avšak
po provedení zmírňujících opatření lze očekávat, že tyto dopady nebudou významně
nepříznivé. Stávající variantu P1 lze tedy v rámci detailního usazení a zaměření v terénu
upravit tak, že její realizace nepřinese významné negativní vlivy na předměty ochrany
lokalit Natury 2000. Z předkládaných variant pouze trasa P1 po provedení všech
navržených opatření k minimalizaci vlivů nevykazuje významné negativní účinky na
soustavu Natury 2000. Navržená opatření k minimalizaci vlivů jsou popsána v kapitole
5.2.2 str. 21- 22 výše uvedeného posouzení.
2. Na základě Výsledků biologických průzkumů, který zpracovala společnost GeoVision
s.r.o. Plzeň se záměr „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ přímo dotkne řady
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V dotčeném území se nachází značné
množství zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů dle národní legislativy. Celé řešené
území tak ukazuje na nebývale pestrou skladbu zástupců živočišné a rostlinné říše.
Potenciální vliv na tyto živočichy a rostliny je rozdělen na přímé a nepřímé a je uváděn
dle jednotlivých možných variant silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov. Výjimky z
ochranných podmínek pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin vydávají příslušné
orgány ochrany přírody - v kategorii ohrožený Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, v kategorii silně a kriticky ohrožený Správa CHKO
Labské pískovce.
3. Záměr „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ bude mít vždy určitý negativní vliv
na stávající přírodní hodnoty a ráz krajiny. Právní ochrana krajinného rázu je řešena v §
12 zákona a příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Ostrov, odbor
životního prostředí.
4. Řešené zájmové území s hodnocenými variantami silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov
zasahuje do všech úrovní systému ekologické stability. Případné zásahy do prvků
ekologické stability je nutné předem projednat s orgánem ochrany přírody tzn. s
Městským úřadem Ostrov, odborem životního prostředí - viz § 77 odst. 3 zákona.
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5. V případě dotčení významných krajinných prvků, registrovaných krajinných prvků a
památných stromů je dotčeným orgánem ochrany přírody Městský úřad Ostrov, odbor
životního prostředí.
6. Kácení dřevin rostoucích mimo les je upraveno v § 8 zákona. Příslušným orgánem
ochrany přírody je Obecní úřad Stráž nad Ohří.
Závěr:
Dokumentaci hodnocení vlivu záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ na
životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů považuje zdejší orgán ochrany přírody za velice kvalitně
zpracovanou. Z výše uvedeného a zvláště s přihlédnutím k ochraně lokalit soustavy Natura
2000 lze doporučit realizaci záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ pouze ve
variantě P1, ovšem za předpokladu současného uložení opatření zajišťujících integritu lokalit
soustavy Natura 2000. Při splnění podmínek a opatření k minimalizaci možných negativních
vlivů (tyto vlivy jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Posouzení významnosti vlivů záměru na lokality
soustavy Natura 2000 - Příloha F Dokumentaci hodnocení vlivu záměru „Přeložka silnice I/13
v úseku Ostrov – Smilov“ na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů) nedojde realizací
záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ k významnému soustavnému nebo
dlouhodobému vyrušování ptačích a živočišných druhů ani k významnému nevratnému
poškození přírodních stanovišť, k jejichž ochraně jsou evropsky významná lokalita
Doupovské hory, evropsky významná lokalita Hradiště a ptačí oblast Doupovské hory
určena, tzn. nenastanou významné negativní vlivy na předměty ochrany těchto území.
V ostatních variantách není možné záměr „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“
schválit, neboť existuje variantní řešení s menším negativním vlivem - viz §45i, odst. 10
zákona.
Zákon o ochraně ovzduší
Pro stavbu „Silnice I/13 v úseku Ostrov nad Ohří – Smilov“ trváme na splnění podmínek
uvedených v oddělení Období přípravy a realizace stavby.
Ochrana les. půd. fondu a státní správa les. hospodářství
Všechny předložené varianty řešení záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“
uvažují s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, které jsou zařazeny do kategorie
lesů zvláštního určení. Při realizaci záměru upozorňujeme na nutnost dodržet příslušná
ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.
Vodní hospodářství
K předložené Dokumentaci hodnocení vlivu záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov –
Smilov“ na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává Krajský úřad Karlovarského kraje, jako
vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 a § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, následující stanovisko:
•

S ohledem na ovlivnění kvality vod odvodněním jednotlivých variant je vhodné preferovat
pravobřežní varianty, které nezatíží drobné levobřežní přítoky Ohře, nichž by kvůli nízké
vodnosti nedošlo k dostatečnému naředění znečištěných srážkových vod. Odvodnění
komunikace do levobřežních přítoků je také nevhodné z hlediska existence pstruhového
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rybářského revíru Ohře 12P - 433 068, do kterého spadají i přítoky Ohře. Tyto přítoky
jsou chovné a slouží k odchovu pstruha potočního. Z výše uvedených důvodů je vhodné
preferovat variantu P1.
•

Z hlediska zásahů do biokoridoru a koryta toku Ohře a z pohledu ovlivnění odtokových
poměrů a ovlivnění záplavového území je vhodnější preferovat varianty levobřežní.
Levobřežní varianty jsou rovněž vhodnější z hlediska stanovených ochranných pásem
přírodních minerálních vod Korunní.

S ohledem na výše zmíněné skutečnosti je možné souhlasit se závěrem dokumentace a
preferovat variantu P1, a to při respektování podmínky řešení návrhu a umístění mostních
konstrukcí a pilířů dle hydrotechnických výpočtů ovlivnění odtokových poměrů Ohře
(ovlivnění záplavového území) a při respektování podmínky nutnosti vybudování retenčních
jímek pro minimalizaci negativních vlivů havarijních úniků látek z komunikace do vodotečí.
Ing. Eliška Vršecká
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Stanovisko zpracovatele posudku:
S vyjádřením je možno souhlasit, požadované podmínky jsou součástí podmínek návrhu
stanoviska příslušného úřadu.
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Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KARLOVARSKÉHO KRAJE
SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH
360 21 Karlovy Vary, Závodní 94
„Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ - zveřejnění dokumentace vlivů záměru na
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění - vyjádření
Dne 27.11.2006 jsme obdrželi od Vás dokumentaci vlivů na životní prostředí k záměru
„Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ vypracované fi. ENVISYSTEM s.r.o., U
Nikolajky 15, 150 00 Praha v březnu 2006 pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,
145 05 Praha 5.
Po prostudování oznámení v souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění a lze s daným záměrem souhlasit za daných podmínek:
1. Pro vybranou variantu bude v dalším stupni projektové dokumentace provedeno
zpřesnění akustických výpočtů na základě měření a zohlednění konfigurace terénu.
2. U chráněných objektů, kde realizací přeložky silnice dojde k navýšení ekvivalentní hladiny
hluku bude provedeno měření hluku - nulový stav před započetím vlastní výstavby a
následně pak po realizaci.
3. V době výstavby budou realizována navržená opatření pro snížení hluku a prašnosti.
Trasa přeložky silnice I/13 navazuje na obchvat Ostrova a je vedena do obce Smilova, kde
opět navazuje na stávající silnici I/13. Varianty řešené na pravém břehu Ohře jsou vedeny po
svazích Doupovských hor. Varianty na levém břehu prochází hornatým terénem na
Krušnohorské straně. Konec úpravy je na hranici kraje za obcí Boč ve směru na Pernštejn.
Jedná se o novou stavbu dopravního charakteru. Svým rozsahem a budoucím využitím se
jedná o zásadní liniovou stavbu nadregionálního významu.
Navrženo bylo 5 variant - levobřežní č. 1 - L1, Levobřežní č. 2 - L2, Pravobřežní č. 1 - P1,
Pravobřežní č. 2 - P2, varianta kombinovaná - K. Zhodnocen byl i 0 stav. Přeložka silnice
I/13 je ve všech svých variantách navržena tak, aby se sídlům a především obci Stráž nad
Ohří vyhnula, a tím dojde k snížení hlukové a emisní zátěže obyvatel. V současné době v
daném území je zvýšené riziko expozici suspendovaných částic PM10 a tím dochází i k
zvýšenému výskytu dýchacích obtíží, zvláště u citlivé skupiny obyvatel (bronchitida) v
zástavbě obcí, které v současné době tvoří průtah. Po realizaci obchvatů by však mělo dojít
v centru obcí k výraznému snížení expozici obyvatel PM10, ale naopak u zástavby v
okrajových částech obcí, kudy povede nová komunikace dojde k navýšení této noxy. Bude
však exponován menší počet obyvatel a tím se jeví riziko únosné. Celková úroveň hlukové
zátěže je v současné době z hlediska možného vzniku zdravotních rizik poměrně vysoká,
obtěžování, rušení spánku, zhoršení komunikace i nárůst nemocnosti u části obyvatel žijících
bezprostředně u silnice, zejména v centrálních částech obcí. Po výstavbě rychlostní
komunikace dojde u této zástavby k významnému snížení hlukové zátěže (o více jak 10 dB),
což se projeví snížením rizika poškození zdraví cca o 5 %. U obytné zástavby v okrajové
části některých sídel dojde však i k nárůstu zátěže vlivem hluku z nově budované
komunikace. Podle výsledků modelových výpočtů bude při realizaci příslušných opatření protihlukové stěny ve všech místech splněn limit pro hluk z hlavních komunikací, tj. 60 dB ve
dne a 50 dB v noci.
Z hlediska hluku je následující pořadí výhodnosti variant: P2, P1, L1, K, L2. Všechny varianty
jsou při současném vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné.
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MUDr. Jitka Landová
ředitelka KHS Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech

Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným vyjádření lze souhlasit, požadované podmínky jsou součástí návrhu stanoviska
příslušného úřadu.
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ČIŽP, oblastní inspektorát Plzeň
ČESKÁ INSPEKCE
ZIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Oblastní inspektorát Plzeň
Klatovská třída 48, 301 22 Plzeň
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.
93/2004 Sb. - zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Oznamovatelem záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ je Ředitelství silnic a
dálnic ČR; Na Pankráci 56, Praha 5. Zpracovatelem oznámení je Ing. Zbyněk Vyhlas,
osvědčení odborné způsobilosti. č j.: 13943/1638/OPVŽP/94 vydané dne 7.2.1995.
Oddělení ochrany ovzduší
Z hlediska.ochrany ovzduší se nejedná o zdroj znečišťování ovzduší. Nemáme k posudku
vlivů na životní prostředí námitky.
Oddělení odpadového hospodářství
Z hlediska odpadového hospodářství nemáme k dokumentaci vlivů na životní prostředí
námitek.
Oddělení ochrany přírody .
Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze souhlasit se závěrem řešitelského týmu uvedeným v
části F. na str. 203-205. K předložené dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí
není připomínek.
Oddělení ochrany lesa
Uvedený záměr je navržen v několika variantách. Z hlediska ochrany lesa upřednostňujeme
variantu kombinovanou, při které dojde k nejmenšímu dotčení pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
Ing. Zbyněk Sevelka
ředitel OI

Stanovisko zpracovatele posudku:
S vyjádřením je možno souhlasit.
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ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Odděleni ochrany vod Karlovy Vary
Věc: „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ - stanovisko ČIŽP oddělení ochrany vod
Karlovy Vary k dokumentaci podle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí
Dne 5.12.t.r. byla našemu oddělení postoupena dokumentace EIA výše uvedeného záměru
podle § 8 a přílohy č.4 zák. č. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR
Praha a zpracovatelem dokumentace Ing. Zbyněk Vyhlas, Athos-co, s.r.o. Praha 5.
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí je vypracována v souladu se závěrem
zjišťovacího řízení a zohledňuje připomínky, které byly uplatněny během řízení. V prosinci
r.2005 byl v oblasti OP přírodních minerálních vod v Korunní proveden účelový
hydrogeologický průzkum (fa Aquatest K.Vary), jehož závěry jsou v dokumentaci
akceptovány. Celkově je z hlediska vlivu na vodu hodnocena nejlépe varianta P1. Tato
varianta je zpracovatelem dokumentace na základě komplexního hodnocení vlivů a variant
doporučena ke schválení a následné realizaci.
Oddělení ochrany vod ČIŽP v Karlových Varech nemá z hlediska předpisů stanovených na
úseku ochrany vod k předkládané dokumentaci připomínky a souhlasíme s realizací
navržené varianty tj. varianta P1.
Ing.Lubor Bednář
vedoucí odd. ochrany vod
Karlovy Vary

Stanovisko zpracovatele posudku:
S vyjádřením lze souhlasit.
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Ministerstvo zdravotnictví
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 PRAHA 2, PALACKÉHO NÁM č. 4
Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“,
dle §8 odst. 2 a 3 zákona č.100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel k výše projednávané věci z
hlediska své působnosti, tj. z hlediska ochrany přírodních léčebných lázní a přírodních
léčivých zdrojů lázeňských míst a zřídelních oblasti ČR (podle §10 zákona č.2/1969 Sb. o
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR ve znění pozdějších
předpisů a dle § 37 zákona č.164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů) Vám k Vaší žádosti o vyjádření k předložené dokumentaci vlivů
záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov dle §8 odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001
Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí sdělujeme:
Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod (dále OP ZPMV) v Korunní jsou
vyhlášena Výnosem MZ ČR č.j.: ČIL-480.4-10.12.1964 a jsou platná. Informace o nových
navržených OP ZPMV uvedená v kapitole 1.3.2. „Přírodní minerální vody“, příloha „A“ o
zahájení správního řízení je mylná. V současné době nebylo MZ zahájeno správní řízení o
novelizaci OP ZPMV.
Na str. 62, příloha „A“ je potřebné opravit označení vrtu HV 26, které bylo v rámci jednotného
označení ZPMV ve zřídelní struktuře Korunní změněno na BJ 26.
V případě použití trhacích prací, při stavbě silnice I/13, je nutné si vyžádat vyjádření a
souhlas Českého inspektorátu lázní a zřídel.
Podklady pro ověření geotechnických, geologických a hydrogeologických poměrů v rámci
dalších etap projektových prací budou předány Českému inspektorátu lázní a zřídel k
vyjádření.
U prací spojených se zásahem do pozemku v OP ZPMV v Korunní bude prováděn stálý
hydrogeologický a technický dozor a zpracován havarijní plán.Na území ochranných pásem
budou realizována taková opatření, která zabrání ohrožení a znehodnocení ZPMV ve
zřídelní struktuře Korunní a to jak z hlediska kvality, tak kvantity zdrojů.
Další stupně projektové dokumentace, příprava a realizace stavby budou projednány s
Českým inspektorátem lázní a zřídel.
Z hlediska ochrany ZPMV ve zřídelní struktuře Korunní Ministerstvo zdravotnictví souhlasí s
realizací navrhované trasy „pravobřežní č.1 (P1)“, případně s trasou „kombinovanou" a to za
podmínek uvedených v dopisech MZ č.j. ČIL 4.7.2005/23476-Z ze dne 20.7.2005, ČIL30.1.2006/4063-Š ze dne 24.2.2006 a ČIL 29.3.2006/14763-Š ze dne 4.4.2006.
Trasu „pravobřežní č.2 (P2)“ z hlediska ochrany ZPMV považujeme za nepřijatelnou
Mgr. Vladimíra Kalfusová
ředitelka odboru
Český inspektorát lázní a zřídel

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadované podmínky by zapracovány do návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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Ministerstvo zemědělství
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ODBOR STÁTNÍ SPRÁVY,
HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY
A OCHRANY LESŮ
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/1992 Sb.,ve znění zákona č.
93/2004,Sb., vyjádření k dokumentaci vlivu na životní prostředí záměru „Přeložka silnice I/13
v úseku Ostrov – Smilov“.
Ministerstvo zemědělství jako dotčený správní úřad, podává podle § 8 odst. 2 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č.93/2004 Sb., vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka
silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ na životní prostředí.
Z hlediska lesního hospodářství a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa,
doporučujeme, po posouzení předložené dokumentace, preferovat variantu kombinovanou
(modrou), jejíž realizace by představovala nejmenší nárok (14 600 m2) na zábor pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
V úvahu by měla být vzata rovněž varianta označená jako levobřežní č.2 (fialová), spojující
trasu levobřežní č. 1 od kilometru č. 7,5 s variantou kombinovanou (modrou) v kilometru 9,0.
Varianty pravobřežní č.1 (vínová) a zejména pravobřežní č.2 (hnědá), které představují
mnohem větší nároky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa a fragmentaci lesního
komplexu v ohbí řeky Ohře mezi obcemi Boč a Smilov, považujeme za nepřijatelné.
Ing. Jiří John
ředitel odboru státní správy,
hospodářské úpravy a ochrany lesů

Stanovisko zpracovatele posudku:
S hodnocením vlivů na pozemky určené k plnění funkcí lesa lze souhlasit. Vzhledem k tomu,
že hodnocení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb. musí posuzovat všechny
vlivy na životní prostředí není možné přes veškerou snahu respektovat požadavek uvedený
ve vyjádření, protože navržené varianty vykazují buď nepřijatelné vlivy (L1 a L2) nebo vlivy
mnohem významnější (K) než navržená varianta P1 a to i při seriozním zhodnocení velikosti
a významnosti vlivů na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Snížení vlivů na fragmentaci lesního komplexu v ohbí řeky Ohře mezi obcemi Boč a Smilov
je uloženo dále řešit při detailním návrhu směrového a výškového řešení záměru
v podmínkách návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště
Újezdní úřad
vojenského újezdu Hradiště
Věc: Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov Smilov“ na
životní prostředí
K uvedenému záměru Vám sdělujeme následující:
Z hlediska vyjádření ÚÚřVÚ Hradiště, jako místě příslušného orgánu státní správy:
Z našeho pohledu předpokládaný investiční záměr (varianta pravobřežní č.2) zasáhne do
částí EVL na území vojenského prostoru Hradiště. To znamená, že vzhledem k charakteru
stavby je to odůvodněný předpoklad významných negativních dopadů na přírodní stanoviště
a druhy živočichu (O, SO, KO), které jsou předmětem ochrany EVL a Ptačích druhů, které
jsou předmětem ochrany PO.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny v souladu s ustanovením § 78a odst.l zákona ČNR
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, požadujeme
dodržování ustanovení tohoto zákona.
K § 45i zákona č.114/1992 Sb., - po prostudování záměru výstavby, sděluji, že nelze vyloučit
vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblast.
Z hlediska vodního hospodářství:
ÚÚřVÚ Hradiště jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 a § 105 odst. 3 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), požaduje dodržování ustanovení tohoto zákona.V případě, že by došlo v
zájmovém území stavby ke změně ochranného pásma přírodních minerálních vod Korunní je
třeba zabezpečit nový hydrologický průzkum včetně stanoviska MZd ČR.
Přednosta
podplukovník Ing. Peter Dellamária

Stanovisko zpracovatele posudku:
S tímto vyjádřením lze souhlasit.
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Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p.
DIVIZE KARLOVY VARY
Věc : Vyjádření - Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí „Přeložky silnice I/13 v
úseku Ostrov – Smilov“
K vlastní dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí „Přeložky silnice I/13 v úseku
Ostrov – Smilov“ nemáme připomínek.
Z navržených tras přeložky jsou pro nás z hlediska ochrany biotopů a majetkových poměrů
přijatelné pouze pravostranné varianty.
Ing. Petr Skočdopole

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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Vojenský lesní úřad
VOJENSKÝ LESNÍ ÚŘAD
Náměstí Svobody č. 471.160 01, Praha 6
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí - Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov
Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako věcně a místně příslušný správní úřad, předkládá ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona 93/2004 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí (dále jen zákon) § 6, odst. 4 následující stanovisko k záměru „Přeložka silnice I/13
v úseku Ostrov – Smilov“ Vaše č j. 77669/ENV/06 ze dne 15.11.2006.
Lesních pozemků v působnosti Vojenského lesního úřadu se dotýkají varianty Pravobřežní
č.2 a Pravobřežní č.1. Lesy dotčené těmito variantami jsou v majetku státu, právo hospodařit
s majetkem státu mají Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Karlovy Vary.
Varianta pravobřežní č.2 by znamenala největší zábor lesní půdy ze všech navrhovaných
variant. Současně by také znamenala dotčení ptačí oblasti Doupovské hory a dotčení
navržených evropsky významných lokalit Doupovské hory (kód lokality CZ424125) a
Hradiště (kód lokality CZ414127). Z těchto důvodů tuto variantu nedoporučujeme.
Obdobně, i když v menším rozsahu, by znamenala větší zábor lesní půdy i varianta
Pravobřežní č.1 . Také tato varianta by se dotkla ptačí oblasti Doupovské hory a navržené
evropsky významné lokality Doupovské hory (kód lokality CZ424125). Proto z výše
uvedených důvodů ani tuto variantu nedoporučujeme.
Dále upozorňujeme, že lesy Doupovských hor jsou součástí Vojenského výcvikového
prostoru Hradiště a činnost v nich podléhá omezením daným ustanoveními zákona č.
222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky.
Vedoucí úřadu
Ing. Václav Patera

Stanovisko zpracovatele posudku:
S hodnocením vlivů na ptačí oblast Doupovské hory a EVL Doupovské hory a Hradiště lze
souhlasit. Vzhledem k tomu, že hodnocení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb.
musí posuzovat všechny vlivy na životní prostředí není možné respektovat požadavek
uvedený ve vyjádření, protože ostatní navržené varianty vykazují buď nepřijatelné vlivy (L1 a
L2 a P2) nebo vlivy mnohem významnější (K) než navržená varianta P1 a to i při seriozním
zhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ptačí oblast i EVL, které bylo provedeno
nadstandardně podrobným hodnocením vlivů na oblasti Natura.
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AOPK ČR – č.1
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
Nuselská 39
140 00 Praha 4
Věc Upozornění na obtížné získávání podkladů k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice
I/13 v úseku Ostrov – Smilov“, které jsou součástí dokumentace.
Vážená paní ředitelko,
rádi bychom Vás upozornili na problémy při zajišťování potřebných podkladů, které jsou
součástí dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ na
životní prostředí. Zveřejnění dokumentace na webovém portálu Informačního systému EIA je
omezeno většinou na pouhý dokument bez potřebných mapových podkladů, odborných.
posudků, pokud nejsou součástí základního dokumentu apod. V tomto případě byly až po
opakované urgenci pracovníků regionálního pracoviště AOPK ČR v Informačním systému
EIA vyvěšeny vizualizace tras a ještě později dílčí odborné posudky, které měly být dle
základní dokumentace její součástí. Nebýt pozdějšího vyvěšení informace o dokumentaci
oznámení krajským úřadem, nebylo by možné se zveřejněnými podklady provést adekvátní
posouzení. Vzhledem ke skutečnosti, že obdobné komplikace se vyskytly také u některých
záměrů v minulosti, je problematické se bez kompletních podkladů k podobně rozsáhlým
záměrům kvalifikovaně vyjadřovat.
Ing. Pavel Pešout
náměstek ředitele

Stanovisko zpracovatele posudku:
Toto je obecný problém, který se v poslední době daří zlepšovat v rámci technických
možností u příslušných úřadů, ale i u zpracovatelů jednotlivých dokumentů.
Ovšem na druhé straně dle aktuální legislativy je tento postup v pořádku, protože zák. č.
100/2001 Sb., v platném znění v § 8 ukládá: „Příslušný úřad ….na internetu zveřejní vždy
alespoň textovou část dokumentace.“ Zde je nutno se obrátit na zákonodárce.
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AOPK ČR – č.2
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
Nuselská 39
140 00 Praha 4

Věc Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ na
životní prostředí.
Vážená paní ředitelko,
v příloze Vám zasíláme vyjádření dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku
Ostrov – Smilov“ na životní prostředí.
Ing. Pavel Pešout
náměstek ředitele
Vyjádřeni AOPK ČR k dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov –
Smilov“ na životní prostředí
Po seznámení s podklady dokumentace vlivu záměru Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov Smílov na životní prostředí, se domníváme, že zpracovaná dokumentace v oblasti
krajinného, rázu nedostatečně hodnotí vlivy na tuto složku, taktéž nedostatečné hodnocení
spatřujeme v oblasti týkající se bioty. Vzhledem k charakteru území považujeme záměr
stavby jako krajně problematický s mnoha negativními vlivy, kterými jsou především zásadní
vliv na prvky krajinného rázu a vliv na zvláště chráněné druhy živočichů se značnou
fragmentací rostlinných a živočišných biotopů.
S předložených variant není k dalšímu rozpracování z pohledu ochrany přírody a krajiny
vyloučena pouze varianta P1.
Jsme přesvědčeni, že dalším posuzováním a hledáním nových variant s využitím tunelového
řešení je možné snížit vliv na krajinný ráz, druhy a přírodní stanoviště.
Odůvodnění stanoviska k záměru:
Vlivy na krajinný ráz:
V dokumentaci shledáváme tyto nedostatky:
•

Dokumentace nebyla v dílčích částech dostatečně zpracována se zřetelem na krajinný
ráz, jako složku, která vzhledem k charakteru záměru bude zásadně ovlivněna. Krajinný
ráz není samostatně hodnocen dle dostupných metodik. Hodnocení krajinného rázu je v
dokumentaci omezeno na obecné posouzení často ekologického charakteru a
fotodokumentaci vlivu v podobě kompozic jednotlivých variant silničních linií v krajině.

•

Dokumentace nehodnotí jednotlivé varianty (tak jako u ostatních vlivů), ale jsou
hodnoceny pouze souhrnně všechny varianty dohromady.

•

Mezi variantami tras není zmíněna, a to ani v obecné rovině, varianta tunelová (blíže
nespecifikovaná). K té by mělo být přihlédnuto, stejně jako k variantě nulové, kterou v
některých případech dokumentace používá. Představena by měla být alespoň z důvodu
porovnávacího, stejně jako varianta nulová.
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•

Jednotlivé varianty minimalizují užití tunelů, a to i velmi krátkých vzdáleností
(o celkových délkách v jednotlivých variantách 200, 285 a 410 m). Morfologie krajiny je
natolik členitá, že užití tunelových úseků je z hlediska vlivu na krajinný ráz nevyhnutelné
a přesto jej záměr vypouští.

•

U přílohy fotodokumentací vlivu chybí mezi panoramatickými scénáři zásadní pohled z
oblasti severně Stráže nad Ohří směrem přes řeku Ohři, kde tak není zřejmé problémové
uložení pravobřežních variant.

•

Dokumentace se v hlukových studiích zaměřuje na obydlené zóny a nehodnotí vlivy
hluku v širším území, tj. ve vyšších polohách průlomu Ohře. Lze předpokládat, že právě
„krajinný“ hluk bude výraznou hlukovou dominantou.

V dokumentaci nesouhlasíme s těmito argumenty:
•

Nelze předpokládat, že vhodné architektonické ztvárnění estakád a terénních zářezů při
daném krajinném uložení může mít pozitivní vliv v podobě nových kulturních dominant
(jak je uvedeno v kapitole Část D. I.10.1), neboť se domníváme, že v místě krajinného
rázu s vysokými přírodními hodnotami nelze silniční stavbu považovat za kulturní
dominantu. Lze ale souhlasit, že obloukové mostovky vedené přes Ohři můžou negativní
vliv mírně potlačovat.

Porovnání a hodnocení variant uvedených v dokumentaci:
•

L1 Varianta levobřežní bez přetnutí říční linie Ohře. Trasa vede ve vyvýšených polohách
údolí. Je výrazně viditelná z větších vzdáleností, silně narušuje dominantu čedičové
homole Nebesa (+634 m n.m.) s hradní zříceninou a suťovými poli. Zasáhla by do tělesa
Šibeničního vrchu (+ 475 m n.m.), který je výraznou ostrou vypreparovanou homolí nad
řekou. Považujeme tuto variantu za silný zásah do krajinného rázu.

•

L2 Varianta levobřežní v části trasy L1 a dále přemostěna v místech Čedičové žíly Boč
na pravý břeh a zpět. Trasa je v západní polovině vedena ve vyvýšených polohách údolí.
Je výrazně viditelná z větších vzdáleností, silně narušuje dominantu čedičové homole
Nebesa (+634 m n.m.) s hradní zříceninou a suťovými poli. Zasáhla by do tělesa
Šibeničního vrchu (+ 475m n.m.), který je výraznou ostře vypreparovanou homolí nad
řekou. Na krátkém úseku dvakrát přetíná Ohři. Považujeme tuto variantu za silný zásah
do krajinného rázu.

•

P1 Varianta více pravobřežní. Řeku Ohři přetíná čtyřikrát na vysokých a dlouhých
mostních konstrukcích. Nevhodně dvakrát přemosťuje řeku na krátkém úseku říčního
meandru východně Stráže nad Ohří.
Považujeme tuto variantu za středně silný až silný zásah do krajinného rázu.

•

P2 Varianta pravobřežní. Řeku Ohři přetíná pouze dvakrát. Trasa zasahuje nejvíce do
svahových dominant Doupovských hor a narušuje členité okraje svahových lesních
porostů.
Považujeme toto variantu za středně silný zásah až silný zásah do krajinného rázu

•

K Varianta položená nejníže v údolí Ohře. Zasahuje do tělesa Šibeničního vrchu (475 m
n.m.), který je výraznou ostře vypreparovanou homolí nad řekou. Považujeme tuto
variantu za středně silný až silný zásah do krajinného rázu.

•

0 - nulová Tato varianta neovlivňuje žádným novým zásahem krajinný ráz.
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T – tunelová
předpokládat, že by vyhovovala nejvíce požadavkům na minimalizaci zásahu do
krajinného rázu.

Lze

Porovnáním a posouzením variant uvedených v dokumentaci (mimo varianty nulové) se
domníváme, že by bylo vhodné uvažovat o variantě K2, která by se skládala z částí P1, na
pravém břehu napojením na variantu K a dále v její ose, užití tunelu pod čedičovým lomem s
vyústěním nad Korunním potokem (tento tunel není součástí žádné varianty), pokračováním
v ose varianty K jižně meandru Ohře a následné napojení na P1.
Lze předpokládat, že by zde došlo ke snížení vlivu na krajinný ráz do hodnot blízkých středě
silnému zásahu (až silnému zásahu).
Závěrečné připomínky ve vztahu ke krajinnému rázu:
Obecně lze říci, že umístěním stavby silnice, a to v jakékoli variantě dojde k výraznému
zásahu do specifické krajiny, kde dominantní průlom řeky Ohře dvěmi geomorfologickými
celky vytváří strmé a členité svahy s několikasetmetrovým převýšením. Takovýto specifický
prvek krajiny nemá v Českém masívu obdoby a nalezneme jej až v Západních Karpatech.
Domníváme se, že jediné správné řešení je tunelová varianta, která minimalizuje zásah do
hodnotné krajiny středního Poohří.
Ekonomická náročnost by neměla být jediným kritériem pro upuštění od tunelových variant,
neboť horizontem předpokládané realizace stavby je rok 2020, kdy ekonomický vývoj může
umožnit, a zájmy společnosti mohou upřednostnit tunelovou variantu, tak jak je to dnes
možné v několika vyspělých státech, které dokáží investovat do rozsáhlých tunelových prvků
za účelem zachování své specifické krajiny.
Vliv na faunu a flóru
V dokumentaci shledáváme tyto obecné nedostatky:
•

Předložená dokumentace (včetně přílohy F) v nedostatečné míře řeší vliv fragmentace
přírodních stanovišť' na faunu a flóru, (všechny navrhované varianty, vyjma varianty
nulové, znamenají novou velmi výraznou fragmentaci území). Negativní působení
fragmentace stanovišť, je značně podhodnoceno je-li vůbec hodnoceno. Plošně větší
ekosystémy (biotopy, stanoviště) a početnější populace, již čistě z pravděpodobnostního
hlediska snáze odolávají stresu a disturbancím, než jejich menší (rozlohou, početně)
části (viz McAtrhur & Wilson - Teorie ostrovní biogeografie). Fragmentace biotopů tedy
povede minimálně ke zhoršení jejich kvality, ne-li zániku některých jejich částí (včetně
lokálních populací druhů), a to i přesto, že nebudou výstavbou přímo zasaženy. Také z
dlouhodobého časového hlediska lze očekávat nižší schopnost přežívání
fragmentovaných stanovišť. Zmíněná fragmentace povede k zániku metapopulačního
charakteru výskytu (pravidelná migrace mezi lokálními mikropopulacemi) zvláště u druhů
se sníženými migračními schopnostmi zejména u obojživelníků, plazů a drobných
zemních savců (bělozubka, plši). V důsledku toho dojde nejen k zániku lokálních
populací, ale může to vést až k vymizení druhu v celém území.

•

Z hlediska populací chráněných druhů rostlin a živočichů také nebyl v předložené
dokumentaci zohledněn vliv okrajového efektu, kdy s klesající plochou biotopu výrazně
roste okrajové, přechodné pásmo a zmenšuje se jádrová velikost území, na které závisí
populační početnost daného druhu. Výrazně se tento jev například dotkne čápa černého,
datla černého, výra velkého a žluny šedé.
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Předložená dokumentace neřeší vliv záměru na migrační koridor spojující Krušné a
Doupovské hory, byť připouští jeho významný negativní vliv. V rámci minimalizace vlivu
na faunu a flóru není řešena problematika migrace velkých savců. Domníváme se, že v
rámci takovéhoto projektu by automaticky mělo dojít k navržení náhradních migračních
koridorů (zelené mosty, podchody) či navržení tunelového řešení silnice.

V dokumentaci shledáváme tyto konkrétní nedostatky:
•

Přehled kriticky a silně ohrožených druhů obratlovců zjištěných v zájmovém území a
jejich předpokládaný stupeň ohrožení realizací záměru (tab. D.I.9-1.; str. 155-156)
považujeme za nekompletní. V přehledu není uvedena a zhodnocena celá řada zvláště
chráněných a ohrožených druh obratlovců, které byly v zájmovém území zjištěny při
zoologickém průzkumu (viz dokumentace příloha E). Dokumentace postrádá metodiku
použitou k hodnocení vlivu realizace záměru na kriticky a silně ohrožené druhy.

•

Ad příloha F; kap. 2 a 5) Hlukové znečištění biotopů a Redukce hnízdního a potravního
biotopů. Mezi těmi to dvěma kapitolami existuje nesoulad. V kap. 2 se počítá s
negativním ovlivněním ptactva (snížení populační hustoty, ztráta hnízdišť) ve vzdálenosti
min. 70 m od komunikace. V kap. 5 je ale ztráta hnízdních okrsků kalkulována pouze
v pracovním poli (cca 30 ha). Jestliže však bereme v potaz hodnotu uvedenou v kap. 2 je
ztráta vhodného hnízdního biotopu řádově větší a to 170 ha ((pracovní pole 30 m +
negativní hlukové ovlivnění 2 X 70 m) x délka stavby 10.000 m). Vliv tohoto faktoru bude
spíše střední až významný.

•

V dokumentaci není dostatečně zhodnocen vliv znečištění toku řeky Ohře, vzniklého při
realizaci záměru, na faunu a flóru. Kromě znečištění splaveninami není v posudku
zohledněno riziko znečistění ropnými produkty, které je v případě pohybu těžké
mechanizace v korytě řeky potenciálně možné a jehož dopad by byl výrazně negativní.
Taktéž chybí kalkulace potenciálního trvalého znečistění prostředí vlivem zvýšeného
automobilového provozu v oblasti a zhodnocení rizik znečistění toku ropnými produkty při
automobilových nehodách. Tyto faktory mohou zvláště u variant K a P1 představovat
značné riziko.

•

V přehledu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin chybí druh bělozářka liliová
(Anthericum liliago), druh ohrožený. Lokalita jejího výskytu přímo koliduje s variantou K.

Hodnocení vlivu jednotlivých variant uvedených v dokumentaci na faunu a flóru:
•

Varianta L1 představuje velmi silný negativní zásah do biotopu pěnice vlašské, užovky
stromové a užovky hladké. Dále lze předpokládat silný negativní vliv na hnízdiště výra
velkého (v Bočských skalách), chřástala polního, na plcha velkého a plcha zahradního,
kteří jsou svým výskytem vázány na květnaté bučiny a suťové lesy na levé straně řeky
Ohře, a na kolonii netopýra velkého v Boči. Varianta L1 také významně negativně
zasahuje do biotopu áronu plamatého, lilie zlatohlavé a silně ohrožuje lokalitu třemdavy
bílé. Varianta L1 je velmi silným negativním zásahem do biotopu zvláště chráněných a
ohrožených druhů a její realizace je z hlediska druhové ochrany nepřípustná.

•

Varianta L2 představuje velmi silný negativní zásah do biotopu pěnice vlašské, užovky
stromové a užovky hladké. Dále lze předpokládat silný negativní vliv na hnízdiště výra
velkého (v Bočských skalách) a na plcha velkého a plcha zahradního, kteří jsou svým
výskytem vázány na květnaté bučiny a suťové lesy na levé straně řeky Ohře, a na kolonii
netopýra velkého v Boči. Varianta L2 také významně negativně zasahuje do biotopu
áronu plamatého, lilie zlatohlavé a silně ohrožuje lokalitu třemdavy bílé. Varianta L2 je
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velmi silným negativním zásahem do biotopu zvláště chráněných a ohrožených druhů a
její realizace je z hlediska druhové ochrany nepřípustná.
•

Varianta K představuje velmi silný negativní zásah do biotopu pěnice vlašské a užovky
stromové. Varianta K významně negativně zasahuje toku řeky Ohře a představuje
významný negativní vliv na biotop morčáka velkého, ledňáčka říčního a vydry říční.
Varianta K přímo koliduje s lokalitou výskytu bělozářky liliové. Varianta K je velmi silným
negativním zásahem do biotopu zvláště chráněných a ohrožených druhů a její realizace
je z hlediska druhové ochrany nepřípustná.

•

Varianta P1 představuje velmi silný negativní zásah do biotopu pěnice vlašské a užovky
stromové a přímo zasahuje do hnízdního biotopu chřástala polního. Varianta P1
významně negativně zasahuje toku řeky Ohře a představuje významný negativní vliv na
biotop morčáka velkého, ledňáčka říčního a vydry říční. Varianta P1 je silným negativním
zásahem do biotopu zvláště chráněných a ohrožených druhů a možnost její realizace je z
hlediska druhové ochrany velmi problematická.

•

Varianta P2 představuje středně silný negativní zásah do biotopu pěnice vlašské a
užovky stromové a přímo zasahuje do hnízdního biotopu chřástala polního. Varianta P2
významně negativně zasahuje do biotopu mloka skvrnitého, zmije obecné a strnada
lučního. Varianta P2 je silným negativním zásahem do biotopu zvláště chráněných a
ohrožených druhů a možnost její realizace je z hlediska druhové ochrany velmi
problematická.

•

Varianta 0 v představuje pouze mírný negativní zásah do biotopu užovky stromové a
užovky hladké, který byl nedávnou výstavbou bezpečnostních zábran dále snížen.
Varianta nepřestavuje žádné další riziko pro biotu zájmového území. Varianta 0 v
současné podobě není zásahem do biotopu zvláště chráněných ohrožených druhů její
zachování představuje z hlediska druhové ochrany optimální lešení.

Závěrečné připomínky:
Realizace jakékoli z navržených variant bude mít silný negativní vliv na faunu a flóru v
dotčeném území. Z hlediska druhové ochrany se jako optimální řešení jeví varianta 0 (tj.
zachování stávající komunikace), případně návrh varianty, která by nejcennější částí území
procházela podzemním tunelem.
Vliv na přírodní stanoviště
V dokumentaci shledáváme tyto konkrétní nedostatky:
•

Tvrzení, že vegetace vodního toku nebude ovlivněna (viz příloha F) nepovažujeme za
správné, je nutné zvažovat i zastínění pod mostními objekty, ovlivnění při výstavbě v
korytě - minimálně k nízkému negativnímu ovlivnění nevyhnutelně dojde. Predikce velmi
nízkého ovlivnění mezofilních trávníků není správná. Trávníky byly při mapování biotopů
AOPK ČR hodnoceny minimálně z části jako reprezentativní a to zkušenými botaniky.
Jistý posun a vývoj lze připustit, přesto jsme přesvědčeni o vyšší kvalitě mezofilních
trávníků než uvádí autoři posudku. Stejně tak je tomu i v případě suchých trávníků.

•

Zhoršení dochovaného stav biotopů je nutné předpokládat ve formě rozličných externalit
z provozu komunikace (hluk, prach, solení, emise, narušení lesních porostů). Vliv je
minimálně ve vzdálenosti 50 m od komunikace intenzivní (přímo lze hovořit o intenzivní
degradaci stanovišť) a ve vzdálenosti do 500 m od komunikace jako pozorovatelný
(snížení kvality stanovišť). Narušeny budou zejména porosty bučin a suťových lesů,
přičemž lze odůvodněně předpokládat, že narušení a poškození zasáhne nepoměrně
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větší plochu biotopů než pouze přímý zábor (viz str. 10 příloha F) Významně negativně
tak budou ovlivněny až desítky procent obou druhů biotopů.
•

Vznik biotopů trávníků (viz str. 14 příloha F) na náspech a zářezech komunikací je
dlouhodobý proces (stovky let - závisí na vývoji půdního profilu) a vznikají pouze silně
degradovaná stadia společenstev bez přírodních hodnot. Jako příklad lze uvést, že
zářezů podél silnic je velké množství a jediný z nich nebyl vymezen k ochraně těchto
stanovišť v ČR. Pozitivní vliv je doložen spíše pouze pro bezobratlé živočichy. Vznik
antropogenního trávníku na stanovišti kde byl původní trávník destruován také nelze
považovat za pozitivní vliv, pouze za mírné snížení vlivu negativního.

Hodnocení vlivu jednotlivých variant uvedených v dokumentaci na biotopy:
•

Varianta L1 představuje velmi silný negativní zásah do suťových lesů mezofilních luk.
Varianta L1 dále významně negativně zasahuje do ploch lužních lesů a květnatých bučin.
Variantu L1 lze hodnotit jako velmi silný negativní zásah do biotopů a možnost její
realizace je z hlediska ochrany zcela vyloučená.

•

Varianta L2 významně negativně zasahuje do ploch lužních lesů, mezofilních luk a
okrajově se dotýká ploch suťových lesů a květnatých bučin. Vzhledem k dvojnásobnému
přemostění řeky Ohře dojde též k negativnímu ovlivnění vegetace vodního toku. Variantu
L2 lze hodnotit jako silný negativní zásah do biotopů a možnost její realizace je z hlediska
ochrany biotopů značně problematická.

•

Varianta K velmi silně negativně zasahuje do ploch lužních lesů, mezofilních luk a
suchých trávníků. Vzhledem k dvojnásobnému přemostění řeky Ohře dojde též k
negativnímu ovlivnění vegetace vodního toku. Variantu K lze hodnotit jako silný negativní
zásah do biotopů a možnost její realizace je z hlediska ochrany biotopů značně
problematická.

•

Varianta P1 velmi silně negativně zasahuje do ploch mezofilních luk a suchých trávníků.
Dále významně negativně zasahuje do ploch suťových lesů a květnatých bučin.
Vzhledem k čtyřnásobnému přemostění řeky Ohře dojde též k silnému negativnímu
ovlivnění vegetace vodního toku. Variantu P1 lze hodnotit jako velmi silný negativní
zásah do biotopů a možnost její realizace je z hlediska ochrany biotopů značně
problematická.

•

Varianta P2 velmi silně negativně zasahuje do ploch mezofilních luk, květnatých bučin a
suchých trávníků, dále významně negativně zasahuje do ploch suťových lesů. Vzhledem
k dvojnásobnému přemostění řeky Ohře dojde též k negativnímu ovlivnění vegetace
vodního toku. Variantu P2 lze hodnotit jako velmi silný negativní zásah do biotopů a
možnost její realizace je z hlediska ochrany biotopů zcela vyloučená.

•

Varianta 0 ve své současné podobě představuje pouze historický zásah do přírodních
biotopů. Varianta nepředstavuje žádné nové riziko z hlediska fragmentace biotopů
zájmového území. Varianta 0 v současné podobě není zásahem do biotopu zvláště
chráněných ohrožených druhů a její zachování představuje z hlediska ochrany
biotopů.optimální řešení.

Závěrečné připomínky:
Je nepochybné, že realizace jakékoli z navržených variant bude mít silný negativní vliv na
biotopy v dotčeném území. Z hlediska ochrany stanovišť se jako optimální řešení jeví
varianta 0 (tj. zachování stávající komunikace), případně návrh varianty, která by nejcennější
částí území procházela podzemním tunelem.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Vliv stavby na krajinný ráz
Zpracovatel posudku souhlasí s vyjádřením, že stavba nového objektu v krajině (včetně
posuzované silnice) má nutný vliv na krajinný ráz. Nelze však souhlasit s některými dalšími
vyvozeními z uvedené problematiky. První skutečností je, že nelze k realizaci navrhovat
variantu „nulovou“, neboť z pohledu krajinného rázu je variantou referenční. Tj. slouží jako
základ pro hodnocení nových skutečností (dochovalost krajiny). Není variantou aktivní,
kterou by oznamovatel hodlal realizovat dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Variantu tzv. „tunelovou“ uvádí autor vyjádření bez bližší specifikace. Není tedy jasné jaký
podíl tunelů z celkové délky trasy je autorem považován již za „tunelovou variantu“. Obecně
se jedná o novou trasu (variantu), která nebyla navržena, nebyla technicky prověřena její
realizovatelnost a tím pádem nemohla být ani hodnocena. Takových nových a nenavržených
variant existuje nekonečné množství. V takovém případě, kdy je navrhován nekonečný počet
nových, nespecifikovaných a nehodnocených variant doporučuji přiklonit se k variantám,
které vyšly z předvýběru (viz vyjádření MŽP č.j. 80595/ENV/06-4222/620/06) a které byly
široce diskutovány ve vztahu jak druhové ochrany, tak k obecné ochraně krajiny, kam
ochrana krajinného rázu patří.
Posuzovatel souhlasí vyjádřením AOPK ČR, že je třeba vybranou variantu k realizaci
posoudit metodicky správně některou z metodik hodnocení krajinného rázu a výsledky
zapracovat do projektové dokumentace z důvodu vhodného začlenění nové skutečnosti
(stavby silnice) do stávající krajiny.
Vliv na faunu a flóru
Zpracovatel posudku nesouhlasí s tvrzením o nedostatečnosti posouzení fragmentace
bitopů. Autorem vyjádření AOPK ČR citovaná příloha F dokumentace považuje fragmentaci
biotopů za významný vliv. V tabulce 10 (Celkové hodnocení předpokládaných záporných
vlivů) jsou tyto skutečnosti zohledněny a v kapitole 5.2.2 jsou dále upřesněny možné
zmírňující opatření pro jednotlivé varianty mimo jiné také s ohledem k fragmentaci stanovišť
a následně populací druhů. Na daném místě nelze přistoupit na možnost zavedení „Teorie
ostrovní biogeografie“ (charakter ostrovních populací), která je pouhou spekulací,
neodpovídající zdaleka realitě hodnocené krajiny a hodnocené stavby silnice I/13 Ostrov –
Smilov. V dané situaci je třeba akceptovat závěry kolektivu pracovníků v čele
s autorizovanými osobami pro posuzování významnosti vlivu. Jejich teoretická východiska se
opírají o analogické situace v krajině (Předpovídání vlivu silniční dopravy na hnízdní
populace) (REIJNEN M.J.S.M., 1995).
Vliv záměru na migrační koridor není v zákoně 114/92 Sb. řešen nijak samostatně, ale měl
by být zabezpečen akceptováním a kontinuitou územního systému ekologické stability
(obecná ochrana krajiny). Vzhledem k tomu, že územní systém ekologické stability je plně
akceptován (z popisu záměru dokonce vyplývá skutečnost, že některá přemostění jsou
navrhována ve vztahu k migrační prostupnosti krajiny až nadstandardně), lze konstatovat
skutečnost, že ze strany přípravy technických objektů komunikace bylo ve věci prostupnosti
krajiny pro živočichy postupováno v souladu se zákonem.
Konkrétní nedostatky projektové dokumentace
Přehled zvláště chráněných druhů nesouhlasí v různých částech dokumentace.
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Tato skutečnost může nastat vzhledem ke skutečnosti, že hodnotitelé v různých částech
dokumentace hodnotí jen ty druhy organizmů, které mají povinnost hodnotit. Proto je možné
že při prvoplánovém pohledu nejsou části dokumentace v souladu vzhledem v přehledu
hodnocených druhů chráněných zákonem 114/1992 Sb., proto doporučuji v dalším stupni
přípravy, kdy bude detailně známo konečné směrové a výškové řešení záměru, vypsat
v samostatné tabulce druhy chráněné zákonem 114/92 Sb. (bez ohledu na skutečnost zda
jsou hodnoceny v součásti Natury 2000 nebo obecné části. U každého druhu (vyjma druhů a
stanovišť Natura 2000) samostatně posoudit vliv stavby na druh včetně navrhovaných
kompenzačních opatření.
Hlukové znečištění biotopů.
Autor vyjádření nepřesně chápe hodnocené skutečnosti uvedené v Posouzení významnosti
hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000. Jednak v kapitole 2 (Metodika)
hodnotitelé se šíří pásu ovlivněného hlukem vůbec nepracují. Obě zmiňovaná čísla jsou
uvedena v kapitole 5. A to následujícím způsobem. Vzdálenost (rozuměj průměrné číslo,
dané pokryvností terénu, členitostí krajiny atp.) 70m od komunikace uvažuje se snížením
denzity ptačích populací uvedeno v kapitole 5.1.2.2. str. 15. V další části uvádějí úplnou
ztrátu biotopu (zcela jiná informace a zcela jiné číslo). Pracovní šíře takového pásu činí 30m
a je dána šíří komunikace. (informace v kapitole 5.1.2.5 str.16 ).
Po zvážení všech uvedených skutečností doporučuji akceptovat závěry Posouzení
významnosti hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 autoři Bílek, O.,
Bušek O. (Příloha F dokumentace).
Znečištění toku Ohře.
Je řešeno v Kapitole 5.1.2.7 přílohy F (Hodnocení vlivu záměru na lokality Natura 2000).
Výskyt Anthericum liliago.
Doporučuji předat informace o výskytu tohoto druhu zpracovateli dalšího stupně projektové
dokumentace, tak aby mohla být zapracována ochrana tohoto druhu do projektové
dokumentace.
Hodnocení vlivu jednotlivých variant uvedených v dokumentaci na faunu a flóru.
Autor vyjádření vyjmenovává jednotlivé varianty a hodnotí vlastní stupnicí (bez uvedení
metodiky). Jeho hodnocení zhruba odpovídá hodnocení uvedeném např. v příloze F. Autor
vyjádření dále uvádí vlastním způsobem pojatou tzv. nulovou variantu a dále se již nezabývá
původně jím navrhovanou „tunelovou variantou“. Z výše uvedeného bych doporučil
akceptovat hodnocení uváděné v dokumentaci.
Vliv na přírodní stanoviště
Autor vyjádření široce diskutuje problematiku stanovišť bez konkrétních požadavků. Diskuse
je vedena na obecné platformě bez konkrétních údajů získaných buď pozorováním, nebo
z literatury. Způsob hodnocení není nijak definován. Totéž platí pro metodiku hodnocení
Proto doporučuji akceptovat závěry hodnocení vlivu záměru na lokality Natura 2000 v příloze
F dokumentace.
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MŽP – odbor ochrany ovzduší
Ministerstvo životního prostředí
České republiky
INTERNÍ SDĚLENÍ
pro: lng. Jaroslavu Honovou, ředitelku odboru posuzování vlivů na ŽP a IPPC
od: Ing. Jana Kužela, ředitele odboru ochrany ovzduší
Věc: Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění - vyjádření k
dokumentaci o vlivech záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov – Smilov“ na životní
prostředí
V návaznosti na interní sdělení ze dne 11.7.2005 (č.j.: 2575/740/05/RH) Vám sdělujeme, že
k předložené dokumentaci o vlivech záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov Smilov“ na
životní prostředí nemáme další připomínky.
Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
bez nutnosti komentáře
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MŽP – odbor ochrany vod
INTERNÍ SDĚLENÍ
PRO: odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (OPVI)
OD: odboru ochrany vod (OOV)
Věc: Stanovisko k ochraně vod - dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku
Ostrov – Smilov“ na životní prostředí
Na základě posouzení dokumentace vlivů záměru „Přeložky silnice I/13 v úseku Ostrov –
Smilov“ na životní prostředí, dospěl odbor ochrany vod k závěru, že v předložené
dokumentaci jsou respektovány požadavky na ochranu vod, které byly předloženy interním
sdělením č.j. 2132/OOV/2005 ze dne 22.7.2005 a nemá při jejich dodržení k předloženému
záměru zásadní výhrady.
RNDr. Jan Hodovský
ředitel odboru ochrany vod

Stanovisko zpracovatele posudku:
bez nutnosti komentáře
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MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
odbor zvláště chráněných částí přírody
Vnitřní sdělení
„Silnice I/13 v úseku Ostrov nad Ohří – Smilov“ - posuzováni vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Odbor zvláště chráněných částií přířody byl požádán o vyjádření k dokumentaci o hodnocení
vlivů záměru „Silnice I/13 v úseku Ostrov nad Ohří – SmiIov“ zpracované podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Území dotčené předpokládanou realizací záměru je nadregionálně významné pro své
nesporné přírodovědné hodnoty (např. výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů, přítomnost přírodních a přírodě blízkých ekosystémů, Doupovské hory představují
důležitý migrační koridor apod.) a také krajinářské hodnoty (Přírodní park Stráž nad Ohří). Z
hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny je proto toto území vyhodnocené jako potenciální
pro vyhlášení CHKO Střední Poohří. V zájmovém území se nachází rovněž Ptačí oblast a
Evropsky významná lokalita Doupovské hory a Evropsky významná lokalita Hradiště (dále
jen „EVL a PO“).
Na zhodnocení flóry v trasách všech navrhovaných variant silnice I/13 se zaměřil
fytocenologický a floristicky průzkum, jehož výsledky jsou obsaženy v dokumentaci a jehož
cílem bylo především zhodnotit přítomnost zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin.
Popisy biotopů s výskyty těchto druhů dokládá příloha E, doplněná mapou vymezených
segmentů biotopů a také fotodokumentací významných biotopů s výskyty ohrožených druhů
rostlin. Ve sledovaném území byl také proveden zoologický orientační inventarizační
průzkum zaměřený především na výskyty zvláště chráněných druhů živočichů v území, dále
byly sledovány další bioindikačně významné skupiny živočichů, na jejichž základě byl
posouzen stupeň zachovalosti zoocenóz v území (viz příloha E.). Mj. na základě těchto
průzkumů byl vyhodnocen vliv na flóru, faunu a dotčené ekosystémy. Součástí předložené
dokumentace je i posouzení významnosti vlivu záměru na EVL a PO (viz příloha F.)ve
smyslu § 45i zákona č. 114/l1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Z hlediska vlivu na přírodu a krajinu, zejména vlivu na nejvýznamnější fenomény v tomto
území (výskyt užovky stromové, druhy a biotopy jež jsou předmětem ochrany PO a EVL
Doupovské hory), je možné považovat v souladu se závěrem zpracovatele dokumentace za
nejpříznivější variantu P1. Je však nutné zdůraznit, že i tuto variantu je potřebné
optimalizovat v souladu s podmínkami uvedenými na str. 184 dokumentace s tím, že k části
těchto podmínek vznášíme následující zásadní připomínku. Vzhledem k výskytu kriticky
ohrožené užovky stromové v lokalitě Kamenec (km 9,93) a s ohledem na potřebu zajištění
ochrany velmi kvalitního suťového lesa v údolí Ohře v km 10,5 - 10,9 i porostu prameništní
olšiny v km 11,15 - 11,18 provést dílčí úpravu trasy varianty P1 a to jejím odklonem cca v km
9,75 a napojením na trasu varianty Kombinované cca v km 10,75 (popř. na trasu varianty L1
v cca v km 10,0). Poslední 3 návrhy na úpravu trasy varianty P1 (od km 9,93) jsou v případě
přijetí námi navrženého řešení nadbytečné a případné vlivy na těchto lokalitách jsou plně
eliminovány. Realizovatelnost této navrhované varianty již byla diskutována v rámci
pracovního jednání a místního šetření mezi zástupci MŽP a ŘSD ČR.
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Za předpokladu, že v dalších fázích procesu posuzování vlivů budou respektovány závěry
výše citovaných provedených průzkumů a hodnocení (včetně preferování varianty P1 s
navrženými optimalizacemi trasy), budou dodržena navržená opatření k prevenci, vyloučení,
snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na floru, faunu, ekosystémy a krajinu a zároveň
bude zapracována úprava trasy varianty P1 jejím odklonem cca v km 9,75 ve smyslu výše
uvedené připomínky, neuplatňujeme k předložené dokumentaci žádné další zásadní
připomínky.
RNDr. Alena Vopálková
ředitelka odboru zvláště
chráněných částí přírody

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel vyjádření zde uvádí kvalifikovanou a podnětnou připomínku určité modifikace
záměru spočívající v kombinaci varianty P1 a K.
Zároveň s procesem EIA bylo provedeno nezbytné posouzení významnosti vlivu záměru na
EVL a PO ve smyslu § 45i zákona č. 114/l1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. Výsledkem tohoto posouzení musí být dle zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění
stanovení varianty s nejmenšími vlivy na Naturu, která je pro povolující orgán závazná. Proto
lze výše uvedený požadavek řešit pouze v rámci opatření stanovených v posouzení Natury.
Toto posouzení výše uvedený požadavek v podstatě řeší u podmínek doporučené varianty
v poznámce, kde uvádí tzv. „alternativu“. (Viz podmínky Posouzení Natura v návrhu
stanoviska příslušného úřadu.)
Prověření technických možností této alternativy je uloženo v podmínkách 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.
Varianty navrhovaného přeložení silnice s sebou nesou všechna negativa spojená s realizací
stavby takového měřítka. To znamená dočasně zvýšený ruch v území, zvýšená prašnost,
dopravní přeložky, přeložky inženýrských sítí apod..
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměrem výstavby nové silnice I/13 jedná na
převážné části úseku o významný zásah do mimořádně cenného území, a to jak z hlediska
přítomnosti přírodních biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlin a živočichů, tak i
krajinářského (evropsky významná území, přírodní park, křížení vyšších hierarchií ÚSES a
další hodnoty, včetně uvažované chráněné krajinné oblasti).
Trvalým negativním ovlivněním je zábor půdy (ZPF a PUPFL) odpovídající požadavkům na
technické a prostorové řešení staveb tohoto významu.
Stavbou dojde i přes navrhovaná opatření k nepříznivému ovlivnění krajinného rázu v
důsledku zasazení této rozsáhlé stavby do krajiny a obecně k bariérovému působení této
liniové stavby.
Do volné krajiny přeložka I/13 obecně přinese zvýšenou ekologickou zátěž - hluk, exhalace,
znečištění půdy a vody, zejména podzemní zdroje a významné ohrožení zdroje přírodní
minerální vody Korunní.
Z hlediska vlivů na estetické hodnoty krajinného rázu není vůbec přijatelná varianta L1 a K,
především z důvodů závažných rušivých vlivů vysokých mostů přes průlomové údolí Ohře i
přes některá boční údolí (Hornohradský a Pekelský potok). Minimální zásahy do estetických
hodnot krajiny a do předmětů ochrany přírody může splňovat pouze varianta P1 za
předpokladu splnění požadavků na opatření směřující k minimalizaci negativních vlivů
(souhrn viz kap. F).
Provozování přeložky silnice přinese nesporná trvalá pozitiva dotýkající se zejména
rozhodující většiny obyvatel zde trvale sídlících. Jedná se o snížení ovlivnění obydleného
území hlukem, znečištěným ovzduším a nebezpečím plynoucím ze střetů chodců s
automobilovou dopravou.
Dalším přínosem je zlepšení dopravní bezpečnosti a plynulosti a s ní spojené zvýšení
efektivity dopravy.
Vlivem střídání úseků přeložky se zahloubením a násypy mohou v krajině vzniknout četné
nové biotopy přitažlivé pro rozličné druhy živočichů, především ptactvo. Proto je žádoucí
provázat nově vzniklé prvky s obnovou kostry ekologické stability krajiny tak, aby mohl v
krajině vzniknout ještě další podpůrný systém na nižší hierarchické úrovni, tj. systém různých
interakčních prvků, převážně liniových s důležitými funkcemi protierozními, dělícími,
estetickými, migračními apod. Při projektování přeložky je žádoucí doplnit komunikaci ve
vhodných místech záchytnými nádržemi pro zasolené, nebo jinak znečištěné vody. Tyto
objekty pak plní i protihavarijní funkci (zachycení úniků ropných látek) a ochranu
povrchových vod. V zahraničí, např. v Německu a ve Švýcarsku, je toto opatření již dlouho a
běžně využíváno.
Potenciální výsledný stav ekologické zátěže zájmového území jako souhrn působení všech
prostorových jevů a faktorů bude pozměněn oproti stávajícímu stavu zejména v následujících
položkách ekologické zátěže - jedná se o relativní změny (nárůst) v důsledku zvýšení
kapacity přeložky oproti stávající komunikaci:
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•

výstavbou úseku silnice I/13 dojde ke změně krajinného rázu a k narušení biotopu ve
většině dotčené plochy.

•

zvýšení zatížení NOx důsledku zvyšování intenzity dopravy;

•

znečištění půdy v lokálním pásu cca 10 - 15 m (do výšky terénu cca 2,5 m) aerosoly na
bázi chloridů;

•

znečištění povrchové vody bočních přítoků Ohře v zájmové oblasti koncentrací chloridů
odtékajících s povrchovým odtokem srážkové vody z ploch komunikace;

•

zhoršení vydatností a jakosti některých stávajících podzemních zdrojů vody hromadného
a individuálního zásobování pitnou vodou - ve variantě P2 nepřijatelné; ve variantě K
zvýšená četnost rizikových faktorů ohrožení zabezpečení minerální podzemní vody
Korunní; ve variantě P1 realizovatelná při respektování všech doporučených opatření.

•

zábor zemědělské a lesní půdy a vytvoření nepropustných ploch se změnou
povrchového odtoku a infiltrace srážkové vody;

•

bariérový efekt navrhované liniové stavby pro faunu ve většině trasy v území.

Pozitivní přínos přeložky silnice lze chápat v následujících aspektech:
•

snížení pravděpodobnosti dopravních a souvisejících ekologických havárií v řešené trase
přeložky v důsledku zlepšení parametrů silnice, zvýšení kvality jízdy a bezpečnosti
provozu;

•

snížení pravděpodobnosti dopadu ekologických havárií z přepravovaného materiálu
silniční dopravou na kontaminaci půdy a povrchových a podzemních vod v důsledku
zabezpečovacích zařízení podél trasy nové komunikace.

•

z akustického hlediska lze navrženou přeložku považovat za výrazný přínos ke zlepšení
životního prostředí pro obyvatele zástavby, kterou v současné době probíhá nulová
varianta

•

významné je snížení imisní zátěže v obcích Stráž nad Ohří a Boč

•

bude-li realizována výsadba vhodné zeleně podél plánované komunikace, dojde k
vytvoření vhodných stanovišť pro mnohé druhy živočichů.

Z provedeného hodnocení vyplývá nezbytnost nově navrhované stavby pro územní rozvoj
oblasti spojený s výrazným zlepšením situace silniční dopravy. Stavba se stane součástí
dopravního systému staveb navazujících segmentů již provozovaných nebo připravovaných
úseků na silnici I/13.
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

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:
obce:
katastrální území:

4.

Karlovarský
Ostrov, Stráž nad Ohří, Krásný les, Vojkovice
Ostrov, Květnová, Stráž nad Ohří, Korunní, Boč, Smilov nad Ohří,
Peklo, Krásný les, Damice, Jakubov, Doupov u Hradiště

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65 99 33 90

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

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

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Zbyněk Vyhlas (Athos-co, s.r.o. Praha), držitel osvědčení odborné
způsobilosti (autorizace) ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/01 Sb., č.osvědčení 13943/1638/OPVŽP/94.

Předloženo:

duben 2005

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Zbyněk Vyhlas (Athos-co, s.r.o. Praha), držitel osvědčení odborné
způsobilosti (autorizace) ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/01 Sb., č.osvědčení 13943/1638/OPVŽP/94.

Předloženo:

březen 2006

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

14.05.2007

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

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v dubnu
2005.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 23.08.2005 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Na základě provedeného zjišťovacího 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 březnu 2006.
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 26.09.2006
Poslední vyjádření zpracovatel dokumentace obdržel: 15.02.2007
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 14.05.2007.
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Zamenis o.s.
Sdružení na ochranu přírody Karlovarska
Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Krásný les
Karlovarský kraj
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenský lesní úřad
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – č.1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – č.2
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
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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.
Varianty navrhovaného přeložení silnice s sebou nesou všechna negativa spojená s realizací
stavby takového měřítka. To znamená dočasně zvýšený ruch v území, zvýšená prašnost,
dopravní přeložky, přeložky inženýrských sítí apod..
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se záměrem výstavby nové silnice I/13 jedná na
převážné části úseku o významný zásah do mimořádně cenného území, a to jak z hlediska
přítomnosti přírodních biotopů s výskyty zvláště chráněných rostlin a živočichů, tak i
krajinářského (evropsky významná území, přírodní park, křížení vyšších hierarchií ÚSES a
další hodnoty, včetně uvažované chráněné krajinné oblasti).
Trvalým negativním ovlivněním je zábor půdy (ZPF a PUPFL) odpovídající požadavkům na
technické a prostorové řešení staveb tohoto významu.
Stavbou dojde i přes navrhovaná opatření k nepříznivému ovlivnění krajinného rázu v
důsledku zasazení této rozsáhlé stavby do krajiny a obecně k bariérovému působení této
liniové stavby.
Do volné krajiny přeložka I/13 obecně přinese zvýšenou ekologickou zátěž - hluk, exhalace,
znečištění půdy a vody, zejména podzemní zdroje a významné ohrožení zdroje přírodní
minerální vody Korunní.
Z hlediska vlivů na estetické hodnoty krajinného rázu není vůbec přijatelná varianta L1 a K,
především z důvodů závažných rušivých vlivů vysokých mostů přes průlomové údolí Ohře i
přes některá boční údolí (Hornohradský a Pekelský potok). Minimální zásahy do estetických
hodnot krajiny a do předmětů ochrany přírody může splňovat pouze varianta P1 za
předpokladu splnění požadavků na opatření směřující k minimalizaci negativních vlivů
(souhrn viz kap. F).
Provozování přeložky silnice přinese nesporná trvalá pozitiva dotýkající se zejména
rozhodující většiny obyvatel zde trvale sídlících. Jedná se o snížení ovlivnění obydleného
území hlukem, znečištěným ovzduším a nebezpečím plynoucím ze střetů chodců s
automobilovou dopravou.
Dalším přínosem je zlepšení dopravní bezpečnosti a plynulosti a s ní spojené zvýšení
efektivity dopravy.
Vlivem střídání úseků přeložky se zahloubením a násypy mohou v krajině vzniknout četné
nové biotopy přitažlivé pro rozličné druhy živočichů, především ptactvo. Proto je žádoucí
provázat nově vzniklé prvky s obnovou kostry ekologické stability krajiny tak, aby mohl v
krajině vzniknout ještě další podpůrný systém na nižší hierarchické úrovni, tj. systém různých
interakčních prvků, převážně liniových s důležitými funkcemi protierozními, dělícími,
estetickými, migračními apod. Při projektování přeložky je žádoucí doplnit komunikaci ve
vhodných místech záchytnými nádržemi pro zasolené, nebo jinak znečištěné vody. Tyto
objekty pak plní i protihavarijní funkci (zachycení úniků ropných látek) a ochranu
povrchových vod. V zahraničí, např. v Německu a ve Švýcarsku, je toto opatření již dlouho a
běžně využíváno.
Potenciální výsledný stav ekologické zátěže zájmového území jako souhrn působení všech
prostorových jevů a faktorů bude pozměněn oproti stávajícímu stavu zejména v následujících
položkách ekologické zátěže - jedná se o relativní změny (nárůst) v důsledku zvýšení
kapacity přeložky oproti stávající komunikaci:
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•

výstavbou úseku silnice I/13 dojde ke změně krajinného rázu a k narušení biotopu ve
většině dotčené plochy.

•

zvýšení zatížení NOx důsledku zvyšování intenzity dopravy;

•

znečištění půdy v lokálním pásu cca 10 - 15 m (do výšky terénu cca 2,5 m) aerosoly na
bázi chloridů;

•

znečištění povrchové vody bočních přítoků Ohře v zájmové oblasti koncentrací chloridů
odtékajících s povrchovým odtokem srážkové vody z ploch komunikace;

•

zhoršení vydatností a jakosti některých stávajících podzemních zdrojů vody hromadného
a individuálního zásobování pitnou vodou - ve variantě P2 nepřijatelné; ve variantě K
zvýšená četnost rizikových faktorů ohrožení zabezpečení minerální podzemní vody
Korunní; ve variantě P1 realizovatelná při respektování všech doporučených opatření.

•

zábor zemědělské a lesní půdy a vytvoření nepropustných ploch se změnou
povrchového odtoku a infiltrace srážkové vody;

•

bariérový efekt navrhované liniové stavby pro faunu ve většině trasy v území.

Pozitivní přínos přeložky silnice lze chápat v následujících aspektech:
•

snížení pravděpodobnosti dopravních a souvisejících ekologických havárií v řešené trase
přeložky v důsledku zlepšení parametrů silnice, zvýšení kvality jízdy a bezpečnosti
provozu;

•

snížení pravděpodobnosti dopadu ekologických havárií z přepravovaného materiálu
silniční dopravou na kontaminaci půdy a povrchových a podzemních vod v důsledku
zabezpečovacích zařízení podél trasy nové komunikace.

•

z akustického hlediska lze navrženou přeložku považovat za výrazný přínos ke zlepšení
životního prostředí pro obyvatele zástavby, kterou v současné době probíhá nulová
varianta

•

významné je snížení imisní zátěže v obcích Stráž nad Ohří a Boč

•

bude-li realizována výsadba vhodné zeleně podél plánované komunikace, dojde k
vytvoření vhodných stanovišť pro mnohé druhy živočichů.

Z provedeného hodnocení vyplývá nezbytnost nově navrhované stavby pro územní rozvoj
oblasti spojený s výrazným zlepšením situace silniční dopravy. Stavba se stane součástí
dopravního systému staveb navazujících segmentů již provozovaných nebo připravovaných
úseků na silnici I/13.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Studie sloužící jako podklad pro hodnocení řeší pět základních variant přeložky silnice I/13,
přičemž varianta pravobřežní č. 2 je převzata ze studie z roku 1992. Úsek od Ostrova po
Damice (km 0,0 - 4,0) je řešen stejně pro všech pět variant. Řešení tohoto úseku je součástí
levobřežní varianty č. 1.
Počátek navržených tras navazuje na obchvat města Ostrova. Konec úpravy je na hranici
kraje, za obcí Boč ve směru na Pernštejn.
U levobřežních variant je terén na Krušnohorské straně, především za vyústěním
Hornohradského potoka, velmi členitý s velkými výškovými rozdíly. Tím si tyto varianty
vynucují větší zásah do území cenného pro své krajinářské a přírodovědecké hodnoty.
Varianty vedené po pravém břehu Ohře zasahují do svahů Doupovských hor. Více se
dotýkají zástavby obcí a to zejména chatových oblastí poblíž železničního mostu ve Stráži
nad Ohří a pod obcí Boč. Další problematické místo představuje registrovaný sesuv a
kamenolom nacházející se jižně od železniční stanice Stráž nad Ohří. Nemalý problém,
představuje průchod oblastí obce Korunní, kde je jímána a stáčena minerální voda Korunní
kyselka. Všechny zpracované varianty procházejí ochranným pásmem 2.stupně přírodních
minerálních vod Korunní, varianta levobřežní č. 2, pravobřežní č. 1, pravobřežní č. 2 a
kombinovaná prochází ochranným pásmem 1. stupně.
Silnice je určena pro převedení veškeré tranzitní, dálkové ale i regionální dopravy a je Studií
navržena v kategorii S 11,5/80(70). Směrové a výškové poměry nezajistí rozhledovou délku
na předjíždění, a proto je od km 2,0 navržené rozšíření komunikace o přídatný jízdní pruh
š=3,5 m. Zpevněná krajnice podél přídatného pruhu bude zúžena na 0,5 m z důvodů
menšího záboru a nepřístupnosti cyklistů na komunikaci. Přídatný pruh bude řešen pokud
možno tak, aby ve stoupání byly dva pruhy.
Pomocí mostních objektů jsou překonávány překážky jako silnice, železnice a vodní toky.
Návrh mostu byl kromě dalších kritérií stanoven tak, aby byla zajištěna průchodnost trasy pro
zvěř a na rozumnou míru byly minimalizovány násypy.
Stavba bude zahrnovat také přeložky inženýrských sítí v území a napojení stávajícího
místního dopravního systému.
Součástí stavby bude též systém odvodnění komunikace včetně navazujících technických
opatření (dešťové usazovací nádrže, vsakovací a vyrovnávací nádrže, odpadní kanály,
úpravy koryt toků apod.).
Provozování navrhované stavby nevyžaduje trvalé nasazení pracovních sil. Komunikace a
její související objekty budou provozovatelem / správcem udržovány periodicky společně s
jinými úseky komunikací podle harmonogramu činností vytvořeného pro různé druhy
konstrukcí a různá roční období v jednosměnném pracovním cyklu. Mimořádné a havarijní
situace budou řešeny na základě havarijních plánů specializovanými složkami správce
komunikace, nebo odbornou firmou pracující v požadovaném oboru, a to bez ohledu na
směnnost pracovního cyklu.
Stávající silnice I/13 zůstane ve funkci a bude zajišťovat místní provoz.
Uvedení daného úseku do provozu se předpokládá nejdříve v roce 2020.
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Intenzity dopravy:
Rok

Intenzita ( vozidla/den )
N1

Ostatní těžká

Osobní

Celkem

2005 (stávající)

567

1390

4377

6372

2020

690

1700

5550

7490

Úroveň navrženého technického řešení:
Úroveň zpracování Studie odpovídá stávajícímu standardu pro daný stupeň projektové
přípravy. Zpracovatel Studie garantuje vypracování návrhu koncepce a technického řešení
stavby v souladu s platnými technickými předpisy a normami.
Stručný popis technického řešení navrhovaných variant
•

Návrhová rychlost je 80 km/hod

•

Silnice je navržena v kategorii S 11,5/80 (70)

•

Minimální doporučený poloměr směrového oblouku Rmin je 250 m (kombinovaná trasa)

•

Maximální podélný sklon 6,00 % (levobřežní č.2)

Popis navržených variant
Levobřežní č. 1 (L 1)
Úsek ZÚ - km 4,0
Začátek směrově a výškově navazuje na obchvat Ostrova. Nová trasa silnice I/13 je vedena
vlevo od stávající silnice I/13 až za obec Damice. V km 2,075 dochází ke změně kategorie.
Základní kategorie S11,5/80 je rozšířená o přídatný pruh.
V tomto úseku jsou dvě mimoúrovňové křižovatky. V cca km 1,3 dojde ke křížení se silnicí
III/2236 ve směru Květnová - Maroltov. Druhé křížení je navrženo v cca km 3,7 se silnici
III/2238 Damice - Krásný les.
Úsek km 4,0 – KÚ
Varianta L1 je výlučně vedena po levém strmějším břehu řeky Ohře. Nejmenším směrovým
obloukem je poloměr 400 m. Přibližně v km 4,9 kříží dnešní silnici I/13, která bude přeložena.
Přeložka v kategorii S 7,5 podchází v km 5,03 navrženou silnici I/13. Z této přeložené
komunikace bude odbočovat příjezdová cesta k chatové oblasti mezi železniční tratí a řekou
Ohře. V km 5,500 překračuje trasa Hornohradský potok a stávající silnici I/13 mostem o
délce 220 m. Dostává se do svahu Krušných hor a vede přibližně 200 - 400 m nad obcí Stráž
nad Ohří. V km 7,0 přechází trasa mostem dl. 210 m s výškou 25 m nad údolím Pekelského
potoka. Těsně za mostem se dostává do tunelu délky 285 m jež podchází skalní masív s
max. nadložím 50 m. V km 7,73 bude přeložena polní cesta. Konfigurace terénu na
Krušnohorské straně si vyžádala v km 8,40 návrh dalšího tunelu o délce 125 m. V dalším
úseku do obce Boč, vzhledem k příčně šikmému terénu, je navrženo 5 mostů v celkové
délce 826 m a opěrné a zárubní zdi v délce 1535 m. Dále trasa stoupá největším podélným
spádem 5% podél Bočského potoka, který v km 11,28 překlenuje mostem dlouhým 210 m .
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Dlouhým směrovým obloukem se trasa stáčí a napojuje na stávající silnici I/13 na přímém
úseku od Klášterce n. Ohří. Na trase je jedna mimoúrovňová křižovatka. Situována je za obcí
Boč, která propojuje navrženou komunikaci se stávající sil. l/13.
Mostní objekty, tunely a opěrné zdi
Mosty jsou navrženy tak, aby rozpětí mostů odpovídalo jejich výšce nad terénem
překonávané překážky. U mostů přes Ohři je stanoveno rozpětí hlavního pole přes řeku 80
m, což ve většině případů znamená, že podpěry jsou sice v řece, ale mimo její hlavní
proudnici. Umístění podpěr zcela mimo řeku by zvláště při šikmém křížení znamenalo
značné zvětšení rozpětí, tedy větší stavební náklady a vyšší průřez mostu. Vyšší průřez
mostu působí v krajině nepříznivě, zvláště při malých výškách nad terénem.
Opěrné i zárubní zdi budou do max. výšky 8 m. Svahy nad zdmi jsou navrženy 1:1.
Upřesnění sklonů svahů bude provedeno v dalších projektových stupních na základě
podrobnějšího inženýrsko-geologického průzkumu.
Nejdelším mostem v této variantě je most v km 8,635 o 7 polích délky 228 m. Maximální
rozpětí mostu je 50 m. Součástí varianty jsou i dva tunely. Tunely navrhované na trase je s
ohledem na jejich délku nutné vybavit služebními chodníky a osvětlením. Doprava v tunelu
bude řízena proměnnými dopravními značkami, v tunelu budou bezpečnostní SOS kabiny,
telefonní vybavení, náhradní osvětlení. Doporučné je vybavit tunely televizním dohledem a
automatickými hlásiči požáru.
Levobřežní č. 2 (L 2)
Tato varianta propojuje variantu levobřežní č.1 a variantu kombinovanou. Do km 7,4 je
vedena shodně s levobřežní variantou č.1. Za tunelem v km 7,4 se složeným obloukem (R1 =
800 m, R2 = 500 m) stáčí do údolí Ohře. V km 7,9 podchází polní cestu. V podélném spádu
6% se dostává na most dlouhý 740 m, který dvakrát kříží řeku Ohři a silnici I/13. Na variantu
kombinovanou se směrově napojuje v km 8,6 a výškově až v km 10,0.
V km 7,9 - 8,1 bude přeložka polní cesty, která v km 7,9 mimoúrovňově kříží novou silnici
I/13. Za obcí Boč bude sjezd na stávající silnici I/13.
Pravobřežní č.1 (P 1)
Začátek pravobřežní varianty je situován v km 4,0 u obce Damice. Trasa této varianty je v
převážné délce vedena v oblasti pravého břehu řeky Ohře po úbočí Doupovských hor s tím,
že se v max. možné míře vyhýbá oblasti pramenů Korunní kyselky. Nejmenším poloměrem
je oblouk 375 m . Největší podélný spád je 5%.
V km 5,2 most o délce 390 m překonává železniční trať a řeku Ohři. Most je asi 30 m nad
úrovní Ohře. Za mostem je komunikace vedena místem, které je registrováno jako oblast s
možnými sesuvy. Rozsah sesuvů je 153 ha. Trasa se okrajově dotýká rozptýlené zástavby
obce Stráž n. Ohří. V oblasti kamenolomu v km 7,4 prochází tunelem délky 200 m. Aby se
trasa vyhnula ochrannému pásmu 1. stupně přírodních minerálních vod Korunní, dvakrát
kříží řeku Ohři. Mostem dlouhým 306 m přechází trasa chomutovské zhlaví žel. stanice Stráž
n. Ohří a řeku Ohři na levý břeh. Na pravý břeh Ohře se vrací mostním objektem o délce 261
m. Přes Ohři a železniční trať v prostoru západně od zástavby v obci Korunní vede v zářezu
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cca 10 m, pravděpodobně ve skalní hornině. Severně míjí obec Korunní a Kamenec a
mostním objektem cca 60 m nad údolím přechází železniční trať, řeku Ohři a chatovou
oblast. Trasa končí v km 12,957 severně od Smilova na stávající silnici I/13.
Na trase jsou dvě mimoúrovňové křižovatky. V km 7,65 je napojení silnice III/1987 KorunníKamenec. Před obcí Smilov bude mimoúrovňová křižovatka s místní komunikací, na kterou
bude napojena stávající I/13 a sil.III/2235 na Srní. Stávající silnice mezi Damicemi a Stráží
nad Ohří bude přeložena a mostním objektem v km 4,0 mimoúrovňově vykříží novou trasu
silnice I/13.
Pravobřežní č. 2 (P)
Tato varianta je převzata ze studie z roku 1992. Směrově a výškově byla upravená na
začátku a konci trasy tak, aby její rozsah byl shodný s ostatními variantami. Z důvodu
podrobnějšího zaměření je i trasa zpracována podrobněji. Komunikace se rozšířila o přídatný
jízdní pruh š=3,5m. Byly upraveny délky přemostění a doplněny zdi tak, aby všechny varianty
byly porovnatelně na stejné technické úrovni.
Trasa se napojuje v km 4,0 na levobřežní variantu č.1. V km 5,140 překonává železniční trať
a řeku Ohři mostem dlouhým 485 m. Dále trasa vede po pravém břehu řeky Ohře. V km cca
5,2 - 6,1 prochází oblastí registrovaných sesuvů. V km cca 7,38-8,2 zasahuje do území
vojenského újezdu. Mostem dlouhým 610 m překonává oblast stáčírny stolních minerálních
vod Korunní a dále je trasa vedena jižně od obce Korunní a Kamenec. V km 10,625
podchází stávající silnici III/1987 spojující Stráž nad Ohří a Okounov. Levým obloukem o
poloměru R = 300 m se stáčí k Ohři a mostem délky 450 m překonává železniční trať a údolí
Ohře s chatovou oblastí na levém břehu. Trasa končí na stávající silnici I/13 v km 13,144.
Stávající silnice I/13 mezi Damicemi a Stráží nad Ohří je v km 4,0 - 4,280 přeložena tak, aby
se mimoúrovňově křížila s novou sil. I/13. Polní cesta v km 5,6, která by byla přerušena
tělesem trasy, je přeložena do km 5,40.
Jsou zde navržena dvě mimoúrovňová křížení. První mimoúrovňové křížení je před závodem
Korunní v km 8,05. Napojuje stávající silnici III/1987. V km 12,345 je navrženo druhé
mimoúrovňové připojení stávající místní komunikace od Smilova na Boč zároveň napojující
stávající silnici I/13.
Varianta kombinovaná (K)
Trasa vychází z km 4,0 varianty levobřežní č.1. Je vedená po levém i pravém břehu řeky
Ohře. V km 5,030, obdobně jako u levobřežní varianty, kříží mostním objektem přeloženou
stávající silnici I/13. V km 5,5 přechází nad údolím Hornohradského potoka a stávající silnicí
I/13 mostem dlouhým 220 m. Po zářezu vysokém cca 10 m navazuje další most dlouhý 330
m. Tímto mostem trasa ve stoupání 5% přechází z levého břehu na pravý břeh Ohře. Kříží
tak silnici I/13, řeku Ohři a železniční trať. V úseku km 7,4 - 7,8 směrovými oblouky o
poloměru 300 a 250 m oproti variantě pravobřežní č.1 více kopíruje terén a před
kamenolomem v km 7,5 je tedy řešena tak, aby byl vyloučen tunel. Trasa vede přes zařízení
lomu (drtiče), který by bylo nutné přemístit. V km 7,98 trasa klesáním podchází silnici III/1987
a dál vede podél slepého ramene řeky Ohře.
Trasa je v km 8,15 - 8,55 vedená po hranici ochranného pásma 1. stupně přírodních
minerálních vod Korunní. V oblasti slepého ramene jsou navrženy opěrné zdi a most. Voda z
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vozovky bude odváděna do kanalizace a dále do řeky Ohře. Trasa bude v těchto místech
lemovaná vysokým betonovým svodidlem tak, aby se eliminovala možná ekologická havárie
se znečištěním spodních vod a pramenů. Most v km 8,93 poloměrem 250 m kříží železniční
trať. V km 9,05 - 9,25 vede trasa místem, kde dříve byla železniční trať. Trať v tomto úseku
byla přeložena z důvodu zvětšení poloměru směrového oblouku. V km 9,32 mostem
dlouhým 360 m překračuje řeku Ohři. Dále vede podél silnice I/13 a severně od obce Boč se
napojuje v cca km 11,6 na variantu levobřežní č.1, kterou sleduje až do konce úseku v km
13,196. V této variantě jsou navrženy minimální směrové poloměry 250 m vyhovující
rychlosti 70 km/h. Tato návrhová rychlost splňuje ČSN 736101 pro pahorkovité území.
Varianta má dvě mimoúrovňové křižovatky. První je v km 7,5 - 7,9, kde se napojuje na silnici
III/1987, druhá je za obcí Boč a propojuje navrženou komunikaci se stávající silnicí I/13.
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.

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 návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz
podmínky návrhu stanoviska).
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí budou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci
záměru realizace stavby uvedeny v podmínkách souhlasného stanoviska v kap. III. 6.

4.

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

Varianta L1
Flóra:
Zásahy do biotopů s výskyty dvou zvláště chráněných druhů rostlin na více jak čtyřech
místech a devíti ohrožených druhů rostlin na četných místech po celém úseku. Na úseku L1
společném pro všechny varianty zásah pouze do jediného biotopu s jedním zvláště
chráněným druhem. Významné vlivy na flóru byly zjištěny pouze v úseku mezi Damicemi a
Bočí, zvláště pak v ochranném pásmu PP Čedičová žíla Boč.
Fauna:
Významné zásahy do biotopů a populací užovky stromové, zmije obecné, mloka skvrnitého,
ještěrky obecné, užovky hladké, krutihlava obecného a potenciálně též plcha zahradního.
Významné ovlivnění unikátních populací netopýra velkého v bočském kostele („naturový“
druh), četných výskytů pěnice vlašské a ťuhýka obecného („naturové“ druhy), místy též žluny
šedé, lejska malého a chřástala polního („naturové“ druhy) a nakonec také užovky stromové
mezi Stráží a Bočí (jádrové území).
Ovzduší:
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U průměrných ročních koncentrací NO2 dojde k nejvyššímu navýšení koncentrací v severní
části zástavby Stráže nad Ohří, až o 0,8 µg.m-3. Nejvýznamnější pokles lze očekávat v
průtahu Stráže nad Ohří, v trase nynější silnice I/13, až o 1,3 µg.m-3, ke snížení o více než
0,5 µg.m-3 bude docházet také v obci Boč.
U maximálních hodinových koncentrací NO2 budou ve stavu po zprovoznění přeložky v
levobřežní variantě 1 vycházet nejvyšší hodinové koncentrace v severní části zástavby
Stráže nad Ohří, kde se koncentrace budou blížit 17 µg.m-3.
U průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 nastane vlivem
zprovoznění nové trasy I/13 k nejvyššímu navýšeni koncentrací v severní části zástavby
Stráže nad Ohří, přes 5 µg.m-3. Pokles v obcích Stráž nad Ohří a Boč bude dosahovat 6,5
µg.m-3, respektive 4,5 µg.m-3. Poklesy nad 0,5 µg.m-3 je také možné očekávat v zástavbě
obcí Korunní a Kamenec.
U benzenu dochází k navýšení pouze v nejbližší zástavbě severní části obce Stráž nad Ohří,
a to o 17 µg.m-3. Poklesy byly vypočteny v průtahu obcí Stráž nad Ohří a Boč, a to až o 30,
respektive 25 µg.m-3.
U benzo[a]pyrenu bude docházet k navýšení koncentrací v nejbližší zástavbě severní části
obce Stráž nad Ohří, a to až o 0,27 µg.m-3 a v severní zástavbě obce Boč, a to o
0,14
-3
-3
µg.m . Poklesy lze očekávat v obcích Korunní a Kamenice, a to o 0,35 µg.m , respektive 0,2
µg.m-3. Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší lze tuto variantu hodnotiti jako mírně nejvhodnější.
Hluk:
Pro dodržení hygienických limitů vyvolá varianta L1 požadavek na protihlukovou bariéru v
lokalitách obcí Květnová, Damice a Smilov.
Z akustického hlediska je tato varianta výhodnější než varianty K a L2, ale méně výhodná
než varianty P2 a P1. Oproti nulové variantě je tato varianta podstatně výhodnější především
v centru obcí Stráž nad Ohří, Korunní a Boč. Všechny varianty jsou při současném
vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné a neměly by být v daném území
klíčovým kritériem výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Varianta L1 ovlivňuje povrchové vody (společně s Var P2) oproti ostatním variantám
relativně více, neboť odtoky z komunikace není možné zaústit přímo do Ohře, příp. bude
třeba budovat dlouhé umělé trativody.
Podzemní vody ovlivní varianta L1 s důsledky snížení vydatnosti a jakosti tří zdrojů
hromadného zásobování pitné vody obce Stráž n. O. a rovněž studny pro individuální
zásobování, zásobování pitnou vodou obce Stráž n. O by bylo variantou L1 významně
zhoršeno. Z tohoto hlediska se jedná o nejméně vhodnou variantu (spolu s var. L2 a P2).
Podzemní zdroj PMV Korunní nebude touto variantou dotčen.
Vlivy na půdu:
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle
výměry záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
je 287 220 m2. Velikost výměry záboru II. třídy ochrany je 90 335 m2.
Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy této varianty je nejmenší z posuzovaných
variant jak z hlediska velikostí celkového záboru, tak z hlediska záboru podle kvality půdy (II.
třída ochrany ).
Vlivy na krajinu:
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Závažné zásahy do přírodních lesních biotopů s vysokou ekologickou stabilitou (dále ES),
zvláště pak v RBC Pekelská skála-Dubový vrch. Přítomnost četných prioritních biotopů
soustavy Natura 2000 s vysokou kvalitou, především mezi Stráží a Smilovem. Negativní vlivy
estakád na průhledy do údolí Hornohradského potoka s historickou dominantou zámku Horní
Hrad a také do Pekelského údolí s významnou přírodní dominantou vrchu Nebesa. Přímé
ovlivnění pohledového vnímání historické dominanty bočského kostela.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty L1 dojde ke 30-ti přeložkám.
Vlivy na dopravu:
Varianta je nejkratší, dopravně vhodná. Za výhodu lze považovat absenci mostů přes řeku
Ohři, nevýhodou jsou dva tunely (nejvíce z hodnocených tras) . Nevýhodou je též možnost
připojení stávající silniční síť pouze na začátku a na konci trasy.
Varianta L1 je spolu s variantou P2 dopravně mírně výhodnější než ostatní posuzované
varianty.
Z dopravního hlediska je návrh varianty L1 v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
Značná část trasy je vedena v pyroklastikách náchylných ke vzniku svahových deformací při
nepříznivých morfologických poměrech. Ražba dvou tunelů bude probíhat s odlišnými
geotechnickými vlastnostmi (pyroklastika, podřízeně čediče, granulity).
Trasa je vedena Varianta L1 je spolu s var. P2 z geotechnického hlediska nejnáročnější.
Varianta L2
Flora:
Zásah do biotopu s výskytem 1 zvláště chráněného druhu rostlin na 1 místě a 2 ohrožených
druhů rostlin na 2 místech. Významné zásahy na společné trase s L1 mezi Damicemi a Bočí,
zvláště pak v ochranném pásmu PP Čedičová žíla Boč.
Fauna:
Významné zásahy do biotopů a populací užovky stromové, ještěrky obecné, užovky hladké,
krutihlava obecného a potenciálně též plcha zahradního. Významné ovlivnění unikátních
populací netopýra velkého v bočském kostele („naturový“ druh), četných výskytů pěnice
vlašské a ťuhýka obecného („naturové“ druhy), místy též žluny šedé a chřástala polního
(„naturové“ druhy) a nakonec také užovky stromové mezi Stráží a Bočí (jádrové území) v
souvislosti se společnými úseky trasy L1.
Ovzduší:
U průměrných ročních koncentrací NO2 se vlivem většího přiblížení trasy přeložky ke
stávající komunikaci zmenšují pásma vyšších nárůstů a poklesů koncentrací. Dochází k
většímu nárůstu koncentrací v severní části zástavby Stráže nad Ohří, navýšeni zde bude
dosahovat až 0,9 µg.m-3. Poklesy koncentrací zůstanou obdobné jako u varianty L1.
U maximálních hodinových koncentrací NO2 budou vycházet nejvyšší hodinové koncentrace
v severní části zástavby Stráže nad Ohří, kde nejvyšší hodnota bude přesahovat 21 µg.m-3.
U průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 nastane nejvyšší
navýšení koncentrací v severní části zástavby Stráže nad Ohří, přes 5,5 µg.m-3. Pokles v
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obcích Stráž nad Ohří a Boč bude dosahovat obdobných výsledků jako v případě L1. V
dalších obcích nejsou významnější poklesy očekávány.
U benzenu dochází k navýšení pouze v nejbližší zástavbě severní části obce Stráž nad Ohří,
a to o 18 µg.m-3. Nejvyšší pokles v obcích Stráž nad Ohří a Boč bude roven 30, respektive
25 µg.m-3.
U benzo[a]pyrenu bude docházet k navýšení koncentrací opět v nejbližší zástavbě severní
části obce Stráž nad Ohří, a to až o 0,28 µg.m-3. Pokles koncentrací v této variantě v úseku
od Damic k napojení nové trasy přeložky na současnou silnici I/13 v žádné z obcí nenastává.
Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší lze tuto variantu hodnotiti po L1 jako druhou nejvhodnější.
Hluk:
Pro dodržení hygienických limitů vyvolá varianta L2 požadavek na protihlukovou bariéru v
lokalitách obcí Květnová, Damice a Smilov. Východně od Stráže nad Ohří (levý břeh,
staničení km 7,8, vrch Nad statkem) probíhá trasa kolem osamělého stavení. Toto stavení
nedokáže ani protihluková bariéra odstínit před nadlimitní hlukovou expozicí, a proto je
navrženo chránit pouze vnitřní prostor stavby.
Z akustického hlediska je tato varianta nejméně výhodná ze všech posuzovaných variant.
Oproti nulové variantě je tato varianta podstatně výhodnější především v centru obcí Stráž
nad Ohří a Boč.
Všechny varianty jsou při současném vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné a
neměly by být v daném území klíčovým kritériem výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Varianta L2 umožňuje odklonem trasy blíž k Ohři poněkud lepší odvodnění zpevněného
povrchu silnice oproti var. L1 a P2, rozdíl je však nevýznamný, v okrajových částech trasy se
shoduje při zatížení Borského, Plavenského, Hornohradského, Pekelského a Bočského
potoka s var L1.
Podzemní vody ovlivní varianta L2 rovněž velmi podobně jako var. L1 s důsledky snížení
vydatnosti a jakosti tří zdrojů hromadného zásobování pitné vody obce Stráž n. O.; oproti L1
nebude ovlivněn podzemní zdroj S8 pro individuální zásobení. Jedná se o variantu jen o
málo lepší než var. L1 a P2.
Podzemní zdroj PMV Korunní bude trasou var. L2 dotčen ve stávajícím OP I. st. v délce cca
700 m; nově navržené OP I. st. PMV Korunní nebude variantou L2 dotčeno.
Vlivy na půdu:
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle
výměry záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
je 327 115 m2. Velikost výměry záboru II. třídy ochrany je 109 815 m2.
Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy této varianty je největší z posuzovaných
variant. Z hlediska záboru podle kvality půdy (II. třída ochrany) je vliv varianty průměrný, tj.
větší zábor má varianta P1 a P2 a menší zábor varianta L1 a K.
Vlivy na krajinu
Okrajové zásahy do přírodních biotopů s vysokou ES v RBC Pekelská skála-Dubový vrch. V
souvislosti se společnými úseky trasy L1 také přítomnost četných prioritních biotopů
soustavy Natura 2000 s vysokou kvalitou (především v okolí PP Čedičová žíla Boč),
negativní vlivy estakád na průhledy do údolí Hornohradského potoka s historickou
dominantou zámku Horní Hrad a také do Pekelského údolí s významnou přírodní
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dominantou vrchu Nebesa a rovněž přímé ovlivnění pohledového vnímání historické
dominanty bočského kostela.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty L2 dojde ke 25-ti přeložkám.
Vlivy na dopravu:
Nevýhodou varianty L2 je mostní objekt délky 740 m ve spádu 6%, který může při namrzání
způsobit dopravní problémy.
Varianta L2 je dopravně nejméně výhodnou variantou.
Z dopravního hlediska je návrh varianty L2 v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
V prostředí pyroklastik, které vyžadují zvýšené nároky na zabezpečení stavby je trasa
vedena zhruba ve dvou třetinách délky. Ražba jednoho tunelu bude probíhat v horninách s
odlišnými geotechnickými vlastnostmi.
Spolu s var. K se jedná o variantu méně náročnou.
Varianta P1
Flora:
Zásahy do biotopů s výskyty 2 zvláště chráněných druhů rostlin na 2 místech a 7 ohrožených
druhů rostlin na 10 místech. Závažnější zásahy jsou pouze jižně od Stráže (rokle v sadech orchideje) a potenciálně též pod estakádou u Rafandy (louka s hvozdíkem pyšným).
Fauna:
Málo významný zásah do jediného hnízdiště strnada lučního východně od Kamence,
potenciálně plcha zahradního, do četných výskytů pěníce vlašské a ťuhýka obecného
(„naturové“ druhy), místy též žluny šedé a chřástala polního („naturové“ druhy).
Ovzduší:
U průměrných ročních koncentrací NO2 dojde v porovnání s levobřežní variantou k výměně
pásem navýšení a poklesů koncentrací. Nejvyšší nárůsty byly vypočteny v jižní části
zástavby Stráže nad Ohří. Příspěvky zde budou dosahovat až 0,8 µg.m-3. K mírnému
navýšení dojde také v obci Kamenice, do 0,3 µg.m-3. Poklesy koncentrací lze očekávat v
západní části a v centru obce Stráž nad Ohří, a to až o 1,2 µg.m-3. V obci Boč budou poklesy
dosahovat až o 1 µg.m-3.
U maximálních hodinových koncentrací NO2 budou nejvyšší koncentrace dosahovat 17 µg.m3
, a to v jižní části zástavby Stráže nad Ohří.
U průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 nastane výměna
pásem navýšení a poklesů koncentrací oproti levobřežním variantám. U pravostranné
varianty 1 byl nejvyšší nárůst vypočten v jižní části zástavby Stráže nad Ohří. Příspěvky zde
budou dosahovat až 5,5 µg.m-3. Zástavba obce Kamenice bude zasažena nárůstem až 5
µg.m-3, obec Korunní až 1,5 µg.m-3 a zástavba v jižní části obce Boč až 3 µg.m-3. Nejvyšší
poklesy byly naopak vypočteny v centrech obcí Stráž nad Ohří a Boč, a to v hodnotě
6 µg.m-3, respektive 5 µg.m-3.
U benzenu lze očekávat nejvyšší nárůst v jižní části zástavby obce Stráž nad Ohří,kde bude
dosahovat až 24 µg.m-3. Nárůst v obcích Korunní a v jižní části obce Boč lze očekávat na
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úrovni 4 µg.m-3, v Kamenice až 7 µg.m-3. Pokles byl vypočten v centru obcí Stráž nad Ohří a
Boč a to o 29, respektive 26 µg.m-3.
U benzo[a]pyrenu bude docházet k nárůstu koncentrací, a to v jižní části zástavby obce
Stráž nad Ohří, kde lze očekávat nárůst až 0,35 µg.m-3. Dále byl nárůst vypočten v obcích
Kamenice a v jižní části obce Boč, a to 0,14 µg.m-3, respektive 0,12 µg.m-3 a konečně v obci
Korunní, kde nárůst v zástavbě bude dosahovat nejvýše 0,07 µg.m-3.
Varianta P1 je srovnatelná s variantami P2 a K a je mírně méně vhodná než varianty L1 a
L2.
Hluk:
Pro dodržení hygienických limitů vyvolá varianta P1 požadavek na protihlukovou bariéru v
lokalitách obcí Květnová, Damice, Stráž nad Ohří-pravý břeh a Smilov.
Z akustického hlediska je tato varianta druhá nejvýhodnější po variantě P2. Oproti nulové
variantě je tato varianta podstatně výhodnější především v centru obcí Stráž nad Ohří a Boč.
Všechny varianty jsou při současném vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné a
neměly by být v daném území klíčovým kritériem výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Varianta P1 umožňuje z řešených variant nejvhodnější odvodňování dešťových vod
odtékajících z povrchu vozovky do Ohře (při odvodnění do km 4,0, tedy zatížením Borského
a Plavenského potoka, jsou všechny varianty shodné).
Variantou P1 budou ovlivněny pouze zdroje vody využívané pro individuální potřebu. Vliv na
podzemní vody bude mít varianta též v km cca 5,6, kde lze očekávat osušení severní části
zamokřené louky - biotop acidofilních trávníků mělkých půd.
Podzemní zdroj PMV Korunní bude trasou var. P1 dotčen ve stávajícím OP I. st. v délce cca
1200 m; do nově navrženého OP I. st. však trasa var. P1 zasahovat nebude. Ve vztahu k
PMV Korunní je var. P1 z pravobřežních variant vč. var. K hodnocena nejlépe.
Celkově je var. P1 hodnocena s nejmenším vlivem na podzemní a povrchové vody.
Vlivy na půdu:
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle
výměry záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
je 291 485 m2. Velikost výměry záboru II. třídy ochrany je 112 245 m2.
Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy této varianty je nejmenší po variantě L1. Z
hlediska záboru podle kvality půdy ( II. třída ochrany ) je vliv varianty druhý největší po
variantě P2.
Vlivy na krajinu:
Místy nevýznamné zásahy do přírodních biotopů olšových luhů podél vlásečnicových přítoků
Ohře s vysokou ES (migrační trasy „naturové“ žluny šedé). Pouze u Korunní na čedičovém
výchozu a Boče na strmém svahu kaňonu Ohře závažnější zásahy do biotopů soustavy
Natura 2000 včetně prioritního s vysokou kvalitou (suťový les a LBC v NRBK řeky Ohře). V
celé trase nejmenší vlivy na skladebné části ÚSES i na krajinný ráz.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty P1 dojde ke 14-ti přeložkám.
Vlivy na dopravu:
Varianta je dopravně vhodná. Nevýhodou je velké množství mostních objektů.
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Varianta P1 je dopravně srovnatelná s variantou K a je mírně méně vhodná oproti variantám
P2 a L1 a mírně vhodnější než varianta L2.
Z dopravního hlediska je návrh varianty P1 v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
Var. L1 v km 5,4 - 6,1 přechází rozsáhlé sesuvné území, komplikovaná ražba jednoho
tunelu, prochází dobývacím prostorem, možné lokální problémy s nestabilitou svahů.
Varianta je z geotechnického hlediska náročná. Ve vztahu k ostatním variantám je var. P1
hodnocena jako průměrná.
Varianta P2
Flora:
Zásahy do biotopů s výskyty 2 zvláště chráněných druhů rostlin na 2 místech a 3 ohrožených
druhů rostlin na 9 místech. Závažnější zásahy jsou pouze jižně od Stráže (rokle v sadech orchideje) a potenciálně též pod estakádou u Rafandy (louka s hvozdíkem pyšným).
Fauna:
Významné zásahy do biotopů a populací zmije obecné, mloka skvrnitého, krutihlava
obecného a potenciálně též plcha zahradního, do četných výskytů pěníce vlašské a ťuhýka
obecného („naturové“ druhy), místy též žluny šedé a chřástala polního („naturové“ druhy).
Málo významný zásah do jediného hnízdiště strnada lučního východně od Kamence.
Ovzduší:
U průměrných ročních koncentrací NO2 nastane zvětšení pásma vyšších imisních příspěvků,
neboť tato varianta je oproti pravobřežní variantě 1 více vzdálená od stávající silnici I/13. U
této varianty byly vypočteny nárůsty koncentrací v jižní části obce Stráž nad Ohří, a to až o 1
µg.m-3 a dále v obci Korunní, až o 0,8 µg.m-3. Pokles koncentrací nastane opět v centru obcí
Stráž nad Ohří a Boč, a to až o 1,5 µg.m-3, respektive 1,1 µg.m-3.
U varianty P2 budou nejvyšší maximální hodinové koncentrace NO2 u zástavby obce
Korunní, kde lze očekávat až 14 µg.m-3.
Očekávat lze zvětšení pásma vyšších imisních příspěvků průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic frakce PM10, neboť tato varianta je více vzdálená od stávající silnici
I/13. V této variantě bude docházet k nárůstu koncentrací v jižní části obce Stráž nad Ohří, o
cca 4 µg.m-3, dále nastane navýšení koncentrací v obcích Korunní, až o 6 µg.m-3 a v obcích
Kamenice a Boč, až o 5,5 µg.m-3. Nejvyšší poklesy byly naopak vypočteny v centrech obcí
Stráž nad Ohří a Boč, a to v hodnotě 7 µg.m-3, respektive 5 µg.m-3.
U pravobřežní varianty 2 bude navýšeni benzenu ve stejných obcích jako v předchozí
variantě P1, nárůsty koncentrací budou v obci Stráž nad Ohří nižší, nejvýše 16 µg.m-3, zato u
ostatních obcí lze očekávat vyšší příspěvky. Nárůst v obci Korunní bude až 12 µg.m-3, v jižní
části obce Boč 6 µg.m-3 a v Kamenice až 8 µg.m-3.
U benzo[a]pyrenu lze předpokládat oproti předchozí variantě nárůst velikostí polí s vyššími
imisními příspěvky. Navýšeni je ve stejných obcích jako v předchozí variantě, nárůsty
koncentrací budou v obci Stráž nad Ohří dosahovat nejvýše 0,16 µg.m-3. Nárůst v obci
Korunní byl vypočten na úrovni 0,17 µg.m-3, v jižní části obce Boč a Kamenice lze očekávat
příspěvek až 0,16 µg.m-3.
Varianta P2 je srovnatelná s variantami P1 a K a je mírně méně vhodná než varianty L1 a
L2.
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Hluk:
Pro dodržení hygienických limitů vyvolá varianta P2 požadavek na protihlukovou bariéru v
lokalitách obcí Květnová, Damice, Korunní a Smilov.
Z akustického hlediska je tato varianta nejvýhodnější ze všech variant. Oproti nulové variantě
je tato varianta podstatně výhodnější především v centru obcí Stráž nad Ohří a Boč.
Všechny varianty jsou při současném vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné a
neměly by být v daném území klíčovým kritériem výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Varianta P2 ovlivňuje povrchové vody (společně s Var L1 a L2) oproti ostatním variantám
relativně více, odtoky z komunikace není možné zaústit přímo do Ohře, příp. bude třeba
budovat dlouhé umělé trativody.
Podzemní vody ovlivní varianta P2 s důsledky snížení vydatnosti a jakosti zdrojů
hromadného zásobování pitné vody obce Stráž n. 0. a rovněž studny pro individuální
zásobování, zásobování pitnou vodou pravého břehu obce Stráž n. 0 by bylo variantou.P2
významně zhoršeno. Z tohoto hlediska se jedná o nejméně vhodnou variantu (spolu s var. L2
a L1 ). Vliv na podzemní vody bude mít varianta P2 též v km cca 5,6, kde lze očekávat
osušení severní části zamokřené louky - biotop acidofilních trávníků mělkých půd.
Podzemní zdroj PMV Korunní bude touto variantou velmi významně dotčen - OP I. st. v
délce cca 1400m.
Celkové je var. P2 hodnocena jako nejméně vhodná s ohledem na vlivy na podzemní a
povrchové vody.
Vlivy na půdu:
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle
výměry záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
je 310 355 m2. Velikost výměry záboru II. třídy ochrany je 115 655 m2.
Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy této varianty je středně velká, tj. větší než
u variant L1 a P1, ale menší než K a L2. Z hlediska záboru podle kvality půdy (II. třída
ochrany) je vliv varianty největší z posuzovaných variant.
Vlivy na krajinu
Závažné zásahy do přírodních lesních biotopů s vysokou ekologickou stabilitou (dále ES),
zvláště pak v RBC Doupovský hřbet. Přítomnost četných biotopů soustavy Natura 2000
včetně prioritních. Pouze u Boče na strmém svahu kaňonu Ohře závažnější zásah do
biotopů soustavy Natura 2000 včetně prioritního s vysokou kvalitou (suťový les a LBC v
NRBK řeky Ohře). V celé trase nejmenší vlivy na krajinný ráz.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty P2 dojde ke 13-ti přeložkám.
Vlivy na dopravu:
Varianta je dopravně vhodná. Po variantě kombinované se jedná o nejdelší trasu.
Varianta P2 je dopravně srovnatelná s variantou L1 a je mírně nejvhodnější z posuzovaných
variant.
Z dopravního hlediska je návrh varianty P2 v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
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Var. P2 v km 5,4 - 6,1 prochází rozsáhlým sesuvným územím, dvě náročné mostní
konstrukce, převážná část trasy je vedena v pyroklastikách náchylných na sesuvy, náročné
založení mostu v podmínkách OP I. st. PMV Korunní. Spolu s var L1 je z geotechnického
hlediska nejnáročnější.
Varianta K
Flora:
Zásahy do biotopů s výskyty 2 zvláště chráněných druhů rostlin na více místech a 4
ohrožených druhů rostlin na více než 7 místech (částečná kumulace s trasou L1 ).
Fauna: Významné zásahy do biotopů a populací užovky stromové, ještěrky obecné a užovky
hladké, četných výskytů pěníce vlašské a ťuhýka obecného („naturové“ druhy), místy též
žluny šedé a chřástala polního („naturové“ druhy). Rovněž významný je zásah do
ojedinělého biotopu odstaveného ramene řeky Ohře s populacemi skokanů, batolce
duhového, ledňáčka říčního a žluvy hajní pod stáčírnou Korunní.
Ovzduší:
U této varianty bude nárůstem koncentrací průměrných ročních koncentrací NO2 nejvíce
zasažena jihozápadní část zástavby Stráže nad Ohří, a to až 0,9 µg.m-3. Pokles byl vypočten
v centru Stráže nad Ohří, a to až o 1 µg.m-3 a v obci Boč, až o 0,8 µg.m-3.
U kombinované varianty budou nejvyšší koncentrace maximálních hodinových koncentrací
NO2 u obytné zástavby v jižní části obce Stráž nad Ohří, kde budou dosahovat až 20 µg.m-3.
V případě této varianty byl vypočten nárůst koncentrací průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic frakce PM10 pouze v jižní části obce Stráž nad Ohří, a to až
o 6 µg.m-3. K poklesu koncentrací bude docházet v obcích Stráž nad Ohří a Boč, a to o 6
µg.m-3, respektive 4,5 µg.m-3.
U benzenu dochází k nárůstu koncentrací v jižní části zástavby obce Stráž nad Ohří, kde lze
očekávat hodnoty až 22 µg.m-3, pokles nastane jako u všech ostatních variant opět v centru
obcí Stráž nad Ohří a Boč, a to až o 28 µg.m-3, respektive 19 µg.m-3.
U benzo[a]pyrenu bude docházet k nárůstu koncentrací v jižní části zástavby obce Stráž nad
Ohří, kde lze očekávat hodnoty až 0,24 µg.m-3 a v obci Boč, kde byly vypočteny hodnoty do
0,16 µg.m-3.
Varianta K je srovnatelná s variantami P1 a P2 a je mírně méně vhodná než varianty L1 a
L2.
Hluk:
Pro dodržení hygienických limitů vyvolá varianta K požadavek na protihlukovou bariéru v
lokalitách obcí Květnová, Damice, Stráž nad Ohří - pravý břeh, Boč a Smilov.
Z akustického hlediska je tato varianta druhá nejméně výhodná. Méně výhodná je pouze
varianta L2. Oproti nulové variantě je tato varianta podstatně výhodnější především v centru
obcí Stráž nad Ohří a Boč.
Všechny varianty jsou při současném vybudování kompenzačních opatření akceptovatelné a
neměly by být v daném území klíčovým kritériem výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Varianta K neumožňuje vhodnější odvodňování dešťových vod odtékajících z povrchu
vozovky do Ohře, neboť se v nejnižším místě dostává na pravém břehu Ohře do OP I. st.
PMV Korunní (tato nepříznivá situace se nezmění ani po navrhované změně OP I. st..
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Variantou K budou ovlivněny pouze zdroje vody využívané pro individuální potřebu, studna
S15 bude zrušena.
Podzemní zdroj PMV Korunní bude trasou var. K dotčen ve stávajícím OP I. st. v délce cca
1400 m. Trasa K prochází v těsné blízkostí podél nově navrženého OP I. st. a v délce cca
120 m toto ochranné pásmo kříží. Ve vztahu k PMV Korunní je var. K z pravobřežních
variant hodnocena jako mírně méně výhodná až srovnatelná oproti variantě P1.
Celkově je var. K hodnocena jako méně vhodná než var. P1 ale vhodnější než var. P2.
Vlivy na půdu:
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle
výměry záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
je 319 155 m2. Velikost výměry záboru II. třídy ochrany je 99 920 m2.
Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy této varianty je druhá největší po variantě
L2. Z hlediska záboru podle kvality půdy (II. třída ochrany) je vliv varianty druhý nejmenší po
variantě L1.
Vlivy na krajinu
Okrajové zásahy do přírodních biotopů s vysokou ES v RBC Pekelská skála-Dubový vrch.
Četné potenciální zásahy do skladebných částí NRBK řeky Ohře. Přítomnost biotopů
soustavy Natura 2000 včetně prioritních (méně závažné zásahy). V souvislosti se
společnými úseky trasy L1 také negativní vliv estakády na průhledy do údolí
Hornohradského potoka s historickou dominantou zámku Horní Hrad a rovněž přímé
ovlivnění pohledového vnímání historické dominanty bočského kostela. Velmi negativní
ovlivnění krajinného rázu vysokým mostem západně od Stráže nad Ohří.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty K dojde ke 22-ti přeložkám.
Vlivy na dopravu:
Varianta kombinovaná je nejdelší z posuzovaných variant. Vzhledem k největšímu množství
oblouků se jedná o variantu nejpomalejší. Výhodou je trasa vedená přibližně po vrstevnici,
tedy bez výraznějších stoupání a klesání.
Varianta K je dopravně srovnatelná s variantou P1 a je mírně méně vhodná než varianta P2
a L1, ale mírně vhodnější než L2.
Z dopravního hlediska je návrh varianty K v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
Var. P2 prochází mimo všechna známá sesuvná území, relativně velký objem trhacích prací,
prochází dobývacím prostorem kamenolomu, z hlediska stability se neočekávají výrazné
problémy - spolu s var. L2 je z geotechnického hlediska méně náročná.
K jednotlivým variantám byly formulovány dílčí závěry a provedeno podrobné hodnocení.
Souhrnný přehled hodnocení všech posuzovaných variant poskytuje následující tabulka hodnocení je vyjádřeno čísly pořadí variant (rozmezí 1 až 5: 1 - nejlepší, 5 - nejhorší, 0 hodnocení není relevantní, X - nepřijatelná varianta):
Závěrečný přehled hodnocení variant
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Hodnocená oblast vlivu

L1

L2

P1

P2

K

Zdravotní rizika

2

3

2

2

3

Ovzduší a klima

1

2

3

3

3

Hluk

3

5

2

1

4

Flóra

5

3

3

2

3

Fauna

x

x

3

x

5

Voda

5

4

2

x

3

Půda

1

5

2

3

4

Horninové prostředí a přírodní zdroje

4

3

4

4

3

Krajinný ráz

4

3

2

1

5

Hmotný majetek a kulturní památky

4

3

1

2

3

Doprava

1

3

2

1

2

Celkem

x 30

x 34

26

x 19

38

Průměr

x 3,0

x 3,4

2,36

x 2,1

3,45
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5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vyjádření veřejnosti
Občanské sdružení Zamenis o.s.
−

shledává vybranou variantu P1 z hlediska ohrožení užovky stromové za realizovatelnou

−

realizace variant L1, L2 a K by byly pro populaci užovky stromové přímo kritické až
zhoubné

−

navrhuje opatření, která minimalizují negativní vliv a kompenzují zásahy varianty P1 do
biotopů tohoto kriticky ohroženého druhu

Vypořádání:
Respektováno, stanoveny podmínky.
Sdružení na ochranu přírody Karlovarska
−

žádá MŽP, aby z důvodů ochrany unikátní krajiny a přírodních fenoménů nedovolilo
devastaci přírody výstavbou nové komunikace a podporovalo pouze ponechání stávající
komunikace, případně se zasadilo o nalezení šetrnějšího řešení v podobě tunelové
varianty

Vypořádání:
Vysvětleno.
Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Krásný Les
−

nemá žádné námitky ani připomínky

Karlovarský kraj
nemá připomínky, preferuje pravobřežní variantu P1
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí
−

považuje levobřežní varianty za zcela nevhodné, z hlediska ochrany přírody a krajiny lze
za nejméně špatnou považovat variantu P1.

−

předloženou dokumentaci považuje z hlediska ochrany přírody a krajiny za úplnou a
dostačující

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
−

z hlediska ochrany přírody a krajiny pouze trasa P1 po provedení všech navržených
opatření k minimalizaci vlivů nevykazuje významné negativní účinky na soustavu Natury
2000

−

z hlediska vodního hospodářství je možné souhlasit se závěrem dokumentace a
preferovat variantu P1

Krajská hygienická stanice
−

se záměrem lze souhlasit za daných podmínek:
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−

pro vybranou variantu bude v dalším stupni projektové dokumentace provedeno
zpřesnění akustických výpočtů na základě měření a zohlednění konfigurace terénu

−

U chráněných objektů, kde realizací přeložky silnice dojde k navýšení ekvivalentní
hladiny hluku bude provedeno měření hluku – nulový stav před započetím vlastní stavby
a následně pak po realizaci

−

V době výstavby budou realizována navržená opatření pro snížení hluku a prašnosti

Vypořádání:
Respektováno, stanoveny podmínky.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň
−

bez připomínek

−

oddělení ochrany lesa upřednostňuje variantu kombinovanou, při které dojde
k nejmenšímu dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa

Vypořádání:
Vysvětleno.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
−

nemá připomínky a souhlasí s realizací navržené varianty P1

Ministerstvo zdravotnictví
−

z hlediska ochrany ZPMV ve zřídelní struktuře Korunní souhlasí s realizací navrhované
trasy pravobřežní P1, případně i s trasou kombinovanou

−

trasu pravobřežní P2 z hlediska ochrany ZPMV považuje za nepřijatelnou

Ministerstvo zemědělství
−

doporučuje preferovat variantu kombinovanou, jejíž realizace by představovala nejmenší
nárok na zábor PUPFL

−

varianty pravobřežní považuje za nepřijatelné

Vypořádání:
Vysvětleno.
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště
−

sděluje, že nelze vyloučit vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblast

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
−

k dokumentaci nemá připomínek, přijatelné jsou pouze pravostranné varianty

Vojenský lesní úřad
−

nedoporučuje pravobřežní varianty

Vypořádání:
Vysvětleno.
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – č.1
−

upozorňuje na problémy při zajišťování potřebných podkladů, které jsou součástí
dokumentace

Vypořádání:
Vysvětleno.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – č.2
−

z předložených variant není k dalšímu rozpracování z pohledu ochrany přírody a krajiny
vyloučena pouze varianta P1

−

z hlediska ochrany stanovišť se jako optimální řešení jeví varianta 0, případně návrh
varianty, která by nejcennější částí území procházela podzemním tunelem

Vypořádání:
Vysvětleno.
MŽP – odbor ochrany ovzduší
−

nemá připomínky

MŽP – odbor ochrany vod
−

nemá k předloženému záměru zásadní výhrady

MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
−

za předpokladu preferování varianty P1 s navrženými optimalizacemi trasy neuplatňuje
žádné další zásadní připomínky

Vypořádání:
Stanovena podmínka.

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 v úseku Ostrov – Smilov“
ve variantě pravobřežní P1
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:
Územně plánovací opatření
-

Zohlednění řešeného záměru do územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí,
příp. zpracování jejich změn bude provedeno na základě výsledku hodnocení a
posouzení procesem EIA.

-

V rámci realizace přeložky bude nutné provést pozemkové úpravy na částech katastrů,
jichž se stavba dotkne trvalými zábory půdního fondu. Tyto úpravy by měly sledovat
maximální omezení vzniku ploch nevhodných k dalšímu zemědělskému nebo jinému
vhodnému využití podle stávajícího typu plochy a způsobu současného využívání.

Fáze přípravy
Ochrana přírody
-

Respektování zájmů národní ochrany přírody i evropské ochrany přírodních biotopů se
musí vztahovat na vhodné urbanisticko-architektonické řešení celé stavby nové silnice
I/13 v souvislosti se zasazením objektu do charakteru přírodně a esteticky velmi
hodnotného krajinného celku průlomového údolí Ohře a do stávající zástavby
venkovského typu.

-

Technicky prověřit umístění varianty P1 s doporučenými podmínkami dle Posouzení
podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Zároveň prověřit tzv. „alternativu“
uváděnou v poznámce k uvedeným podmínkám.

-

V dalším stupni přípravy, kdy bude detailně známo konečné směrové a výškové řešení
záměru, vypsat v samostatné tabulce druhy chráněné zákonem 114/92 Sb. (bez ohledu
na skutečnost zda jsou hodnoceny v součásti Natury 2000 nebo obecné části. U každého
druhu (vyjma druhů a stanovišť Natura 2000) samostatně posoudit vliv stavby na druh
včetně navrhovaných kompenzačních opatření. V případě ovlivnění druhu vyřídit
příslušnou výjimku a postupovat podle stanovených podmínek.
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-

Velké mostní objekty přes průlomové údolí řeky Ohře řešit spíše jako maximálně
hmotově odlehčené obloukové konstrukce než estakády na vysokých opěrných sloupech
(doporučujeme zpracovat vizualizace těchto objektů vedených napříč údolím řeky Ohře
do krajinných kompozic a posoudit jejich detailní vlivy na ráz přírodní krajiny); velké
mosty v obloukovém provedení budou lépe vyjadřovat soulad s harmonickým měřítkem a
také s morfologií přírodních dominant krajiny sopečného původu než estakády - viz
příloha G. Dokumentace EIA, obr. 1-10; pod vysokými mosty ponechat břehovou
vegetaci.

-

Variantu vybranou k realizaci je třeba posoudit metodicky správně některou z metodik
hodnocení krajinného rázu a výsledky zapracovat do projektové dokumentace z důvodu
vhodného začlenění nové skutečnosti (stavby silnice) do stávající krajiny.

-

Kácení krajinné zeleně musí být vyhodnoceno detailním dendrologickým průzkumem a
provedeno v mimovegetačním období; dokumentace by měla specifikovat rovněž rozsah
náhradních výsadeb.

-

Způsob ozelenění stavby musí maximálně respektovat dochovaný krajinný ráz a
charakter předmětů ochrany přírody a krajiny - doporučeno řešit nad ortofotomapou;
dřeviny nevysazovat blízko komunikace (v bezprostřední blízkostí komunikace v pásu
šířky cca 5m dochází k negativnímu vlivu chemické údržby komunikace v zimním období)
a zcela vyloučit bobuloviny (ochrana živočichů).

-

Pevné protihlukové stěny ozelenit vhodnými popínavými druhy rostlin doplněnými o
souvislé dřevinné prvky (vegetační clony); na některých místech v typicky zemědělské
krajině by bylo vhodnější jako protihluková opatření umístit ochranné zemní valy s
dřevinnými prvky.

-

Plochy pastvin a luk narušených během stavby na plochách dočasného záboru musí být
rekultivovány do původní kultury a s použitím vhodné travní směsi podle narušených
stanovišť (předmět ochrany biotopů systému Natura 2000).

-

V běžné silniční trati vhodným způsobem eliminovat střety s migrujícími velkými savci
(využití volných migrační prostupů pod mosty s příp. nasměrováním úpravou přírodních
migračních koridorů), k tomu zpracovat migrační studii.

-

Zvážit možnost vhodného umístění záchytných vodních nádrží osazených vodními
makrofyty pro naředění a předčištění splachů rozpuštěných solí ze zimní údržby
komunikace a také pro eliminaci vlivů potenciálních ropných havárií (přírodní biofiltry).

-

Na přeložkách vzdušných vedení VN instalovat pouze bezpečnou konstrukci sloupů a
vodičů (ochrana ptactva).

-

Při projektování dalších etap stavby spolupracovat s krajinným ekologem.

-

Celkově je nutné zcela vyloučit zásahy do prioritních biotopů soustavy Natura 2000 a co
nejvíce minimalizovat zásahy do ostatních přírodních biotopů, dále do maloplošných
zvláště chráněných území, všech registrovaných významných krajinných prvků, do všech
regionálních biocenter a rovněž omezit zásahy do všech biocenter ÚSES na všech
hierarchických úrovních.

-

Z hlediska zásahu do skladebných částí ÚSES vést stavbu nové silnice I/13 výhradně
segmenty biokoridorů, kde se metodicky připouští určité přerušení. Z těchto důvodů byl
výběr nejvhodnější varianty proveden velmi detailně a s ohledem na minimalizaci všech
negativních dopadů na přírodu a krajinu. Z toho však vyplývá, že je nezbytné variantu P1
stavby v detailu dále modifikovat tak, aby se prakticky co nejvíce minimalizoval vliv na
všechny dotčené předměty ochrany přírody a krajiny.
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-

Přechody nové silnice I/13 v určité modifikované variantě P1 přes prioritní biotopy
údolních luhů je nutno řešit pokud možno s minimálním zásahem do břehových porostů
olšin (zásadní opatření především na pravostranných přítocích Ohře), u mostů s
dostatečnou výškou zásahy do břehových porostu zcela vyloučit.

-

Doporučenou modifikovanou variantu trasy P1 v detailu upravit takovým způsobem, aby
se vyhnula všem mokřadním biotopům ve svahových prameništích (výskyty ohrožených
druhů rostlin, ochrana elementů krajinného rázu, ochrana přírodních zdrojů vody).

-

Požadovanými opatřeními varianty P1 je nutné zcela se vyhnout prioritním biotopům
ochrany v rámci EVL systému Natura 2000.

Minimalizace vlivů na obyvatelstvo
-

Pro vybranou variantu bude v dalším stupni projektové dokumentace provedeno
zpřesnění akustických výpočtů na základě měření a zohlednění konfigurace terénu.

-

U chráněných objektů, kde realizací přeložky silnice dojde k navýšení ekvivalentní
hladiny hluku bude provedeno měření hluku - nulový stav před započetím vlastní
výstavby a následně pak po realizaci.

-

Navrhnout a projednat optimální harmonogram prací a nasazení stavebních a dopravních
mechanismů. Stavba bude prováděna po úsecích podle schváleného harmonogramu
stavby, který bude součástí dokumentace plánu organizace výstavby (POV).

-

Časově minimalizovat stavební práce v jednotlivých úsecích a tím i celkové trvání
výstavby.

-

V rámci POV, který je součástí projektové dokumentace stavby, je třeba řádně zvolit a v
rámci stavební přípravy projednat přepravní trasy, umístění dočasných objektů stavby
(betonárka, obalovna apod.), ploch stavebního dvora a manipulačních a skladových
ploch.

-

Přeprava zeminy a stavebních materiálů musí být realizována pouze po stanovených
přepravních trasách. Aby se minimalizovala dopravní zátěž stávajících komunikací v
dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo budou přepravní trasy v maximální
míře využívat trasu budované komunikace.

Protihluková opatření
-

Jako velmi účinný způsob akustické ochrany lze doporučit v případě dostatečné
vzdálenosti zástavby od komunikace stavbu protihlukových stěn na bázi dřeva, betonu,
skla atd. nebo zemních valů v případě přebytků výkopové zeminy. Zde je účinnost těchto
opatření podmíněna co nejmenší vzdálenost bariery od komunikace a její výškou.
Účinnost bariéry je dána především její vzduchovou neprůzvučností, která je závislá
jednak na její plošné hmotnosti, jednak na omezení všech otvorů a netěsností. Další
faktorem je její geometrická poloha vůči zdroji hluku a chráněnému místu. Snahou je, aby
bariéra geometricky co nejefektivněji přetínala spojnici mezi těmito dvěma body. Toho
nejsnáze dosáhneme, jestliže umístíme bariéru co nejblíže ke zdroji hluku (ke
komunikaci). Dalším důležitým parametrem bariéry je i její stupeň pohltivosti. Zejména v
případě, kdy se snažíme omezit odraz od bariéry směrem k zástavbě na opačné straně,
je vhodné použít bariéry pohltivé, většinou na bázi vložených prvků ze skelných rohoží.

-

Pokud jsou bariéry navrženy jako průhledné, je třeba zajistit zamezení střetů s ptáky
pomocí optického členění při zajištění průhlednosti.

-

Při návrhu rozměrů a umístění protihlukových bariér je nutné dbát na jejich optimální
poměr mezi délkou a výškou bariéry, tak aby její plocha byla při splnění požadovaného
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útlumu co nejmenší. Zároveň je třeba dbát na architektonické zásady, kdy změna výšky
bariéry se má dít pozvolna od nejnižší po vyšší uprostřed. Z konstrukčního hlediska je
nutné vyvarovat se jakýchkoliv mezer nebo štěrbin (sesýchání dřeva, mezera mezi
podezdívkou a konstrukcí), které dramaticky snižují účinnost bariéry.
-

Dalším progresivním způsobem snižování hluku z dopravy je výměna krytů vozovek za
kryty pohlcující hluk používáním speciálních krytů z tzv. otevřeným povrchem nebo
aplikací povrchových vrstev s vyšší pohltivostí zvuku. Tyto způsoby se dnes ojediněle
používají v západní Evropě a v budoucnu bude jistě možné využití těchto technologií i v
naší republice. Podmínky pro technické navržení funkčních protihlukových bariér je
obsažen v příslušných technických podmínkách (TP 104).

-

V případě stavby přeložky silnice I/13 v jednotlivých variantách byly jako kompenzační
opatření navrženy protihlukové bariéry v těchto lokalitách o stanovených parametrech:

-

Protihlukové bariéry
-

Lokalita

-

Varianta

-

Rozměry bariéry (délka/výška)

Obec Květnová

-

všechny

-

275/2,5

Obec Damice

-

všechny

-

210/2,5

-

Obec Stráž centrum –
pravý břeh Ohře

-

Obec Stráž centrum –
pravý břeh Ohře

-

P1

-

Osamělé stavení pod
lokalitou Nad statkem
(východně od Stráže)

-

L2

-

-

P2

-

155/3 a 135/3

Kombinovaná

-

180/2 a 160/2

Kombinovaná

Obec Korunní
-

-

-

Obec Boč

-

Obec Smilov

-

-

všechny

-

150/3 a 130/3

-

150/4 a 150/4

nelze dodržet limity pro vnější hluk

-

150/2,5

Ochrana proti emisím do ovzduší
-

Hlavním opatřením zajišťujícím za běžného provozu minimalizaci emisí z dopravy do
ovzduší je zajištění plynulosti provozu.

-

Dalším významným opatřením umožňujícím snižování emisí ze spalovacích motorů do
ovzduší je všeobecné používání bezolovnatých benzínů a katalyzátorů výfukových plynů.

-

V důsledku předpokládané modernizace vozového parku a lepšího technického stavu
provozovaných vozidel dojde vzhledem k vyšší technické vyspělosti použitých motorů a
jejich vyšší účinnosti ke snížení jednotkové spotřebě paliva a k nižším jednotkovým
emisím výfukových plynů.

Minimalizace vlivů na půdu
-

Je nutno minimalizovat dočasné i trvalé zábory zemědělského a lesního půdního fondu.

-

Navrhujeme provést bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a v blízkostí navržené
komunikace vytipovat lokality, kde mohou tyto půdy být využity k rekultivaci apod.

-

Navrhujeme zpracovat projekt hospodárného využití skrytých kulturních vrstev půdy tak,
aby byla vyloučena jejich degradace. Ornice bude využita podle pokynů příslušných
orgánů ochrany zemědělského půdního fondu.
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-

Na ploše staveniště bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice,
která bude dočasně uložena na mezideponiích. Ornice určená pro konečné úpravy
silničního tělesa a jeho okolí bude deponována v určené části staveniště.

-

Terénní práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k vytvoření drah soustředěného
odtoku dešťových vod.

-

Bude zpracován projekt ozelení svahů silničního tělesa a po ukončení stavebních prací v
území bude provedena technická a biologická rekultivace území.

-

Výsadba zeleně na svazích silničního tělesa a silničních zářezů musí být provedena
odborně, kvalitně a ve vhodném ročním období. Tomu je třeba v rámci možností
přizpůsobit harmonogram prací.

-

Za vykácenou zeleň a lesní stromy je nutno provést náhradní výsadbu po dohodě s
příslušnými orgány ochrany přírody.

Minimalizace vlivů na povrchovou a podzemní vodu
-

Technická opatření pro snížení negativních vlivů na vody je nutné řešit komplexně jak pro
vody povrchové, tak pro vody podzemní. Kde je to možné, je vhodné řešit opatření
současně pro období výstavby i pro období vlastního provozu komunikace.

-

Při pracích v blízkostí vodotečí nebo při jejich úpravách je třeba dbát zvýšené opatrnosti
a omezit časový a plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby ovlivnění toku
těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno. Projekt úprav koryt i
břehů vodotečí doporučujeme zpracovat ve spolupráci s hydrobiologem tak, aby zůstala
zachována nejen kapacita koryta, ale také přirozený charakter toku, což umožní rychlejší
obnovu biologické funkce toku a zachování kvality vody v toku.

-

V rámci projektové přípravy stavby je nutné maximálně omezit negativní vlivy z běžného
provozu komunikace a eliminovat potenciální rizika havarijních situací.

-

Před realizací stavby doporučujeme provést hydrogeologický průzkum, jehož cílem bude
výběr a příp. doplnění indikačních vrtů a zjištění kvality podzemních vod v okolí vybrané
trasy přeložky

-

Doporučujeme provést pasportizaci stávajících podzemních vrtů a studní ve vzdálenosti
cca 200 m od trasy stavby pro vyhodnocení možných vlivů stavby na tyto objekty, a to jak
z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody (v místech zářezů stavby do
původního terénu), tak z hlediska možného ovlivnění její kvality. Rozsah průzkumů
doporučujeme operativně upřesňovat v průběhu přípravných prací.

-

Před zahájením zemních prací na stavbě komunikace je nutno vyhloubit záchytné
příkopy. Během zemních pracích je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, která
by mohla nastat v důsledku nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně
nevhodným vyrovnáváním nerovností terénu. K tomu je třeba vytvořit taková technická
opatření, jejichž cílem je neškodné odvedení soustředěného povrchového odtoku
srážkových vod. Tato opatření jsou nezbytná na všech místech stavby včetně zařízení
staveniště, přeložek komunikací atd.

-

Je nutno eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy. Jako prostředek
protierozní ochrany je nutné okamžitě po provedení zářezu a násypu vysadit a
odpovídajícím způsobem zajistit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.

-

Ohumusování se zatravněním svahů zářezů tělesa komunikace je vhodné i pro ochranu
podzemních a povrchových vod v důsledku dopravního provozu.

-

V celém úseku průchodu OP II. st. vodního zdroje (varianty s průchodem OP I. st. jsou
hodnoceny jako nepřijatelné) nebo OP II. st. PMV Korunní bude nezbytné realizovat
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odvedení dešťových vod s povrchu vozovky nepropustným odvodněním (nepropustné
žlaby, vodotěsné kanalizace) se zabudovanými záchytnými a usazovacími nádržemi,
lapači ropných a ostatních škodlivých látek; recipientem by měla být pokud možno Ohře.
-

-

-

V dalších přípravných dokumentech je potřebné opravit označení vrtu HV 26, které bylo v
rámci jednotného označení ZPMV ve zřídelní struktuře Korunní změněno na BJ 26.
V případě použití trhacích prací, při stavbě silnice I/13, je nutné si vyžádat vyjádření a
souhlas Českého inspektorátu lázní a zřídel.
Podklady pro ověření geotechnických, geologických a hydrogeologických poměrů v rámci
dalších etap projektových prací budou předány Českému inspektorátu lázní a zřídel k
vyjádření.
U prací spojených se zásahem do pozemku v OP ZPMV v Korunní bude prováděn stálý
hydrogeologický a technický dozor a zpracován havarijní plán. Na území ochranných
pásem budou realizována taková opatření, která zabrání ohrožení a znehodnocení
ZPMV ve zřídelní struktuře Korunní a to jak z hlediska kvality, tak kvantity zdrojů.
Další stupně projektové dokumentace, příprava a realizace stavby budou projednány s
Českým inspektorátem lázní a zřídel.
Pro celou posuzovanou trasu přeložky bude zpracován havarijní plán (havarijní plány
úseků) za účelem okamžitého ochranného a nápravného zásahu. Bude nutno zpracovat
havarijní plán pro opatření při dopravních nehodách, při nichž je nebezpečí úniku

-

Zajištění stavby a areálů stavebních dvorů, skladišť a mezideponií je třeba zabezpečit též
pro případ povodňových situací - součástí POV.

-

Nové trativody pro odvedení vod do recipientu budou navrženy a realizovány v souladu s
požadavky na ekologickou úpravu vodních toků a jejich začlenění do krajiny.

-

Zásahy do pozemků stávajícího OP I. st. PMV Korunní spojené s výstavbou přeložky
nepřesáhnou optimální hloubkovou úroveň 3,0 m pod terén, maximálně však 1,0 m do
pevného skalního podkladu.

-

Plán organizace výstavby bude zohledňovat inundační území a možnost vzniku
povodňových situací.

Minimalizace vlivů na faunu, flóru, ekosystémy a ÚSES
-

Podle zkušeností je v krajině vhodnější, když těleso komunikace vede zářezem nebo
mezi dvěma navýšenými násypy, či vytvořenými stěnami. Ptactvo protahující přes
komunikaci je pak nuceno zvednout svou letovou dráhu a zpravidla vozovku snadno
přelétne v dostatečné výšce nad jedoucími automobily. Opatření proti kolizím mohou v
exponovaných místech podpořit i vhodně tvarově volené výsadby zeleně. Bohužel u
dravců (motáků, krahujců, jestřábů a sov) kopírujících při letu terén a lovících drobné
hlodavce, kteří žijí na posekaných (přehledných) svazích či v příkopech, to není
pravidlem. Totéž platí i o drobném ptactvu živícím se zejména semeny vypadanými při
sekání příkopů či sraženým hmyzem a také o mrchožroutech (např. krkavcovití ptáci)
cíleně parazitujících na přejetých mršinách.

-

Je zcela ideální, když vrcholy (resp. pouze vrcholy) těchto násypů a zářezů navazují na
původní vegetaci, případně jsou porostlé uměle vysázenou zelení (samozřejmě podle
možnosti a v souladu s bezpečnostní zónou pro silniční provoz). Není však vhodné, když
vegetace zasahuje až k samému okraji vozovky, případně spolu se špatně svedenou
strouhou sloužící k odvodu vody z příkopů tvoří v bezprostřední blízkostí komunikace
mokřiny bohaté na vegetaci nebo louže. Tyto lokality jsou pak ptactvem poměrně hojně
navštěvovány (krmení, koupání, hnízdění) a zvyšuje se riziko jejich úhynu. Totéž platí i

149

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov

pro osázení okrajů komunikace dřevinami, které poskytují ptactvu potravu (jeřáby,
pámelník, ptačí zob).
-

Všude tam, kde nelze vytvořit násyp či zářez a komunikace křižuje resp. přerušuje
souvislý pás zeleně, doporučujeme vhodným způsobem založit soustavu křovin a zeleně,
dále vybudovat podchody pro zvěř, tahové cesty a biokoridory. Významné biokoridory v
systému ekologické stability krajiny by neměly mít šířku nikdy menší než 20 m, optimální
je každá větší šířka. Zábrany je vhodné instalovat v dostatečné délce a výšce. Mnoho
druhů ptactva (budníčci, pěnice, ťuhýci, rákosníci, atd.) totiž využívá těchto leckdy i
tenkých a botanicky nezajímavých pásů zeleně (koridorů), či vodotečí a trav ke svému
tahu. Migrují bud' přímo vnitřkem vegetace, anebo v těsné blízkostí těchto přírodních
prvků. V místech, kde se terén pomocí násypu či zářezu samovolně zvyšuje anebo je
sveden do dostatečně velkého podchodu s vegetací pod komunikaci (mosty atd.), ptáci
komunikaci většinou bezpečně přelétnou či podlétnou. V místech, kde je však rovina a na
jedné straně vozovky migrační koridor (resp. vegetační pás) končí a na druhé straně
vozovky opět pokračuje ve stejné rovině, se ptáci snaží přelétnout vozovku a hynou pod
koly aut. Proto je instalace takovýchto stěn, které donutí ptactvo opět zvednout svou
letovou dráhu, velmi vítána. Tyto stěny nesmí být tvořeny z průhledných a zrcadlících se
materiálů (sklo, plast, nerez plech, zrcadla atd.). Lze je vyrábět z materiálu průsvitného,
ale je třeba dbát, aby se ptáci o tyto plochy za letu nezabíjeli. Ukazuje se, že ani siluety
dravců nejsou stoprocentní zárukou, že ptáci do skla nenarazí (ročně se dostanou do
záchranných stanic živočichů desítky nejrůznějších druhů ptactva zmrzačených nebo
zabitých o takové plochy). Proto je nutno se vyvarovat všem těmto průhledným
materiálům.

-

U mostů platí obecné pravidlo: čím vyšší, tím lepší. Je velmi důležité, pokud je to možné,
ponechat pod mostem prostor pro břehový porost a vegetaci. Zejména na obou březích
řeky ponechat např. pobřežní vrbové porosty apod. Ptactvo protahující podél řeky (jedná
se o poměrně značné množství druhů) pak nemá důvod most přeletovat vrchem a s
důvěrou ho podlétne. Toto platí jak pro druhy ptactva drobného, tak pro ptactvo vodní.

-

Dále je důležité, aby mezi povrchem terénu resp. hladinou vody a tělesem mostu
(vozovkou), či pilíři nebyla zbytečně natažená vzdušná vedení (kabely, lana, potrubí a
předměty, které by ptactvu komplikovaly průlet, pohyb a přistání). Tyto prvky jsou velice
nebezpečné zejména pro neobratné, těžké letce (kachny, labutě, volavky) a letce rychlé
(ledňáček, rorýs, morčák severní). Totéž platí o vedeních nad mostem (kotvící lana,
kabely pro osvětlení atd.).

-

Rovněž je vhodné, když je vozovka po vnějších stranách krajnice opatřena neprůhlednou
stěnou, zábradlím (zábranou) tak, aby zbytečně nedocházelo k případným střetům s
automobily. Není vhodné používat průhledné a zrcadlící se materiály!

-

Osvětlení vozovky, či samotného mostu často v krajině mate ptactvo protahující v noci a
za špatné viditelnosti při řece. Mnohdy zejména potápky, potáplice, sluky, labutě,
kormoráni atd. táhnoucí v zimě při řece se spletou a při malé frekvenci aut a špatném
osvětlení přistanou na vozovce v domnění, že se jedná o nezamrzlou řeku. Případně
změní svou trasu a pokračují po trase komunikace, což se pro ně stává nebezpečné.
Potáplice, potápky a kormoráni jsou tímto velice známí a leckdy i na silnici přistanou.
Proto je nutné konstruovat případné osvětlení vozovky tak, aby zbytečně nesvítilo do
krajiny a přes hrany mostu, případně pod něj. Rovněž pozor na dráty, vedení a
konstrukci.

-

Trasu komunikace I/13 kříží elektrická vedení. Při případném zvyšování, přeložkách a
dalších úpravách takového vedení je třeba myslet na bezpečnost ptactva (zejména
dravců a sov), využívajících toto vedení jako odpočívadla a stanoviště k lovu. Proto je
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nutno volit vhodnou a bezpečnou konstrukci sloupů a vodičů. Rozhodně nepoužívat
prvky s odkrytými živými částmi a s izolátory otočenými nahoru (T sloupy, Systém delta
atd.). Obecně je velmi žádoucí podporovat realizaci zabezpečení celých tras tohoto
nevhodného typu (montáž ochranných prvků, hřebeny, lamely).
-

Při realizaci stavby je nutno provádět kácení dřevin nebo mýcení porostů a křovin v době
mimo hnízdění, tj. maximálně od 1. září do 30. února následujícího roku. Zásahy do
břehových porostů v biokoridorech podél vodotečí je nezbytné omezit zcela nebo pouze
na hlubší řez koruny.

-

Návrh ozelenění nové komunikace ve volné krajině musí vycházet z lokálních
stanovištních podmínek. Tím budou v krajině vytvořeny pro živočichy nejvhodnější prvky
zeleně a nové hnízdní i potravní biotopy. Určitou část zeleně by bylo vhodné řešit také
jako opatření proti větrné erozi, především proti sněhovým návějím v zimních měsících,
protože krajina v zájmovém území je velmi málo strukturovaná.

-

V projektové dokumentaci vypracovat harmonogram prací tak, aby v místech trvalého
výskytu užovky stromové byly práce situovány do období mimo aktivitu tohoto druhu.
V okolí míst kde by v období výstavby mohlo dojít ke střetům s jedinci užovky stromové
navrhnout vybudování jednoduchých biotopů.
Využít propustí pod vozovkou ve vybraných úsecích k zabezpečení migrace tohoto
druhu.

-

Opatření proti šíření znečištění v krajině
-

Podél komunikace se doporučuje vybudovat na vhodných místech malé vodní nádrže
přírodního typu, tj. vodní biotopy s biologickým odbouráváním znečištění.

Konkrétní opatření a doporučení
-

Minimalizace vlivů na flóru, faunu a na jejich biotopy (resp. na výskyty zvláště
chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů) spočívá v následujících kritériích
výběru nejvhodnější varianty:
-

maximální odklonění trasy vybrané varianty od biotopů s výskyty výše uvedených
druhů;

-

v bezzásahovém přechodu technického díla přes tyto významné a vesměs přírodní
biotopy (např. přemostěním nebo vedením v tunelu);

-

ve výběru varianty s předpokládanými a reálnými minimálními zásahy (nutno upřesnit
detailními botanickými a dendrologickými průzkumy při zpracování dalších stupňů
projektové dokumentace).

Návrh úprav varianty P1 (podmínky minimalizace vlivů):
Společná trasa variant:
-

nevyužitelné úseky stávající silnice I/13 rekultivovat ve spolupráci s příslušnou obcí

-

km 3,25 - 3,35: minimalizovat nebo zcela eliminovat zásahy do významných exemplářů
olší v břehovém doprovodu Plavenského potoka na severním okraji osady Damice
(součást významného smíšeného lokálního biocentra);

-

km 3,67 - 3,76: úprava navržené mimoúrovňové křižovatky u osady Damice - ponechání
stavu současné křižovatky v osadě, sjezdy řešit ve směru k Ostrovu na silnici Damice Krásný Les a od Ostrova na stávající silnici I/13 Květnová-Damice (mokřad s výskyty
ohrožených druhů rostlin a živočichů);
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km 4,0: zásah do biotopu s výskytem chráněné lilie zlatohlavé (§3C4a) - provést transfer
všech exemplářů do stejného biotopu mimo zasažené území;

Navazující varianta P1:
-

km 4,3 - 4,4: mírný posun cca 10 - 15 m nahoru do svahu (do var. P2) - zásah do LBC s
vysokou ES;

-

km 5,0 - 5,4: pod vysokým mostem, nejlépe obloukovým, vyloučit technické zásahy do
fragmentu tvrdého luhu, do navazující louky a také do mokřadu (segmenty P1/5, 6 a 9 s
ojedinělými výskyty chráněných rostlin v kat. §2 a §3 a živočichů v kat. §3 a Natura
2000);

-

km 5,55: mírný posun cca 20 m nahoru do svahu (mezi var. P1 a P2) - na trase P1
významný strom (klen);

-

km 5,9 - 6,2: mírný posun estakády cca 30 m nahoru do svahu (do var. P2) - zásah do
prioritních biotopů Natura 2000 (reprezentativní olšový luh a suťový les); minimalizovat
vlivy na všechny ostatní mokřadní biotopy (ohrožené druhy rostlin a živočichů);

-

km 6,73 - 6,87: posun cca 40 m do stávající polní cesty výše ve svahu - výskyty
chráněného vstavače mužského a významný strom (jírovec) - vyvolá též posun i v km
6,45 - 6,58 (mezi trasy P1 a K) - minimalizovat zásah do olšového břehového doprovodu
(migrace „naturových“ druhů ptáků);

-

km 7,25: minimalizovat zásah do přírodního biotopu dubohabrového háje – (portál tunelu
pod Malým Stolcem);

-

km 8,3 - 8,6: posun estakády na okraj lužního lesa v nivě Ohře (prioritní biotop soustavy
Natura 2000) - provést transfer chráněné a kriticky ohrožené užovky stromové;

-

km 8,92 - 9,08: posun estakády cca 40 m níže po svahu k železnici - rozsáhlý mokřad s
četnými vývěry podzemních vod a lokálními sesuvy, nelze vyloučit i přítomnost
ohrožených druhů rostlin i živočichů - přechod estakády podél dolního okraje mokřadu;

-

km 9,25 - 9,38: posun cca 10 - 40 m mimo čedičový pahorek ke stávající silnici Korunní Kamenec - významný a v řešeném území ojedinělý biotop stepních trávníků soustavy
Natura 2000 s výskyty několika ohrožených druhů rostlin - posun nové silnice na méně
hodnotný okraj biotopu;

-

km 9,65 - 9,73: posun cca 30 - 60 m výše po svahu směrem ke stávající silnici Korunní Kamenec (pasená louka mezi vrstevnicovou mezí a silnicí) - zásah do významného
liniového prameniště s potenciální přítomností ohrožených druhů rostlin i živočichů;

-

km 9,93: posun cca 30 m níže po svahu do kulturní louky - na trase P1 významný
solitérní strom (jasan) a výskyty chráněné a kriticky ohrožené užovky stromové (§1) v
kamenných snosech mezi vzrostlými jasany v bývalém úvozu;

-

km 10,5 - 10,9: posun estakády o cca 130 m níže po svahu těsně nad horní hranu
strmého svahu kaňonovitého údolí řeky Ohře pod osadou Boč - významný zásah do
velmi kvalitního prioritního biotopu suťového lesa, jež je předmětem ochrany v soustavě
Natura 2000 - posun mostu vyvolá posun celé trasy od km cca 9,9 až do km cca 11,5;
rovněž budou minimalizovány vlivy na ojedinělé hnízdiště chráněného a kriticky
ohroženého strnada lučního na sv. okraji osady Kamenec;

-

km 11,15 - 11,18: posun o cca 50 m k SZ na plochém rozvodném hřbetu - zásah do
pramenišťtní olšiny (prioritní biotop soustavy Natura 2000).
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Opatření k minimalizaci vlivů na migrační trasy velkých savců mezi Doupovskými a
Krušnými horami musí být doplněny v dalších stupních projektové dokumentace až po
zpracování migračního průzkumu - podle metodiky AOPK (HLAVÁČ, ANDĚL 2002).

Minimalizace vlivů na archeologické památky
-

Z hlediska archeologické péče je nutno při výstavbě postupovat v intencích zákona
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči (zejména § 22) a jeho novely č.242/1992 Sb.

-

V místech zemních prací bude věnována pozornost potenciálnímu výskytu
archeologických nálezů. Veškeré skrývky orničních a podorničních vrstev po celé trase
provádět pouze pod dozorem a podle dispozic pracovníků pověřené organizace. Po
celou dobu trvání zemních prací se předpokládá úzká součinnost archeologů s
investorem i dodavatelem stavby.

-

V případě zjištění nových skutečností, např. odkrytí neočekávaných archeologických
nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně pověřenou
organizaci a konzultovat s ní další postupy.

-

Tam, kde by mohlo dojít ke střetu s archeologickými zájmy, tzn. k narušení, ohrožení
nebo dokonce zničení archeologických nálezů a nalezišť bude nutno eliminovat negativní
dopady terénních prací prováděním předstihových a záchranných archeologických
výzkumů ve smyslu platných právních předpisů. Jim bude v odůvodněných případech
předcházet výzkum nedestruktivními metodami, jako např. archeogeofyzikální prospekce
s půdními sondami, vymezující rozsah a charakter osídlení přímo v terénu.

-

Je třeba vytvořit dostatečný časový prostor pro provádění případných archeologických
výzkumů v rámci správního řízení, tj. vykoupení ploch, vynětí ze zemědělského půdního
fondu, apod., před zahájením vlastních stavebních prací.

-

V případě potřeby je nutné umožnit provádění záchrany archeologických památek v
terénu především formou předstihových výzkumů na lokalitách pozitivních nálezů, a to
zejména účinnou kooperací a příp. materiálně-technickým zajištěním v předstihu
nejméně 3 a více měsíců v klimaticky příznivém období (duben - říjen).

-

Pracovníkům organizace provádějící výzkum bude umožněn vstup a prohlídky terénu po
celou dobu trvání stavby.

-

Veškeré větší doplňky a změny projektu budou neprodleně konzultovány s pověřenou
organizací.

-

Termíny zahájení zemních prací na jednotlivých stavebních úsecích budou nahlašovány
minimálně se třítýdenním předstihem.

-

V průběhu stavby bude třeba prokazatelně proškolit pracovníky jak postupovat v případě
výskytu archeologických nálezů v areálu stavby a o povinnosti hlásit veškeré nálezy
archeologického charakteru.

-

Investor bude ve všech fázích stavebního řízení upozorňován na povinnost zajistit
záchranný archeologický výzkum těchto lokalit v rozsahu podmínek daných zákonem o
státní památkové péči č. 20/1987 Sb.

Výkup pozemků
-

Výkup pozemků v rámci dokumentací DÚR navrženého trvalého záboru navrhovanou
stavbou bude vyčíslen ve výkupovém elaborátu stavby.
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Odpady
-

V rámci provozu bude řešeno nakládání s odpady s cílem minimalizovat množství
odpadů ukládaných na skládky a maximálně využít separované odpady jako druhotné
suroviny. V rámci odpadového hospodářství bude rovněž řešeno nakládání s
nebezpečným odpadem v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.

-

Veškeré odpady vznikající při stavbě komunikace budou řádně zneškodňovány
organizací (organizacemi) oprávněnou k nakládání s odpady.

-

Během výstavby je nutno zabránit zneškodňování nebezpečných odpadů společně s
odpady charakteru ostatní. Toho bude dosaženo zejména tím, že se vytvoří podmínky
pro jejich oddělené shromažďování a odvoz. Staveniště proto musí být vybaveno
dostatečným počtem sběrných nádob a kontejnerů, které musí být pravidelně
vyprazdňovány.

-

V průběhu stavby není uvažována separace odpadů v plném slova smyslu. Odděleně
bude ukládán komunální odpad, nebezpečný odpad, odpad ze stavebního dřeva, kovový
odpad, a stavební sut'.

-

Nebezpečné odpady (hadry z běžného čištění mechanismů nasycené olejem nebo
mazadly, plechovky se zbytky maziv nebo barev atd.) budou shromažďovány do zvláště
označených nádob zabezpečených proti neoprávněné manipulaci s odpady.

-

Odpady kategorie ostatní budou zneškodňovány na skládkách odpovídajících jejich
zařazení dle katalogu odpadů. Nebezpečné odpady budou zneškodněny odbornou
firmou nebo uložením na odpovídající zabezpečenou skládku.

-

Využitelné odpady (kovy, dřevo) a vratné obaly budou recyklovány nebo zužitkovány.
Tyto odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů.

-

Vznik odpadní zeminy bude minimalizován jejím dalším využitím. V této souvislosti je
nutno včas vyjasnit místa skládkování nepoužitelné zeminy.

Fáze výstavby
Obecná opatření pro ochranu životního prostředí
-

Stavba bude prováděna tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního
prostředí stavbou a činnostmi se stavbou souvisejícími.Tomuto cíli bude podřízen výběr
stavební organizace, která bude provádět stavbu.

-

Zhotovitel či zhotovitelé stavby musí na základě referencí prokázaných též ve výběrovém
řízení poskytovat záruky řádného provádění stavby vzhledem k ochraně životního
prostředí a musí být připraveni plnit požadavky investora v této oblasti.

-

Stavební firmy musí být vybaveny vhodnou stavební a dopravní technikou. Veškerá
technika musí být udržována v odpovídajícím technickém stavu, aby nedocházelo k
zatěžování okolí stavby nadměrným hlukem ani emisemi a aby nebyla příčinou
ekologické havárie (úniky lehkých kapalin apod.).

-

Odpovědní pracovníci musí v průběhu přípravy a realizace stavby dbát na plnění všech
opatření k ochraně životního prostředí.

-

Musí být zajištěna řádná koordinace a souběh prací, aby nedocházelo ke zbytečnému
poškozování životního prostředí (minimalizace časových prodlev, minimalizace běhu
mechanismů naprázdno, provádění hlučných prací pouze ve vymezené době,
minimalizace období se zvýšenou prašností atd.).
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-

Všichni pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací obecně i konkrétně poučeni
jakým způsobem postupovat, aby nedocházelo k poškozování ŽP.

-

Stávající veřejné komunikace ovlivněné stavbou budou po jejím dokončení opraveny a
uvedeny do původního stavu.

-

Přeložky stávajících veřejných i neveřejných komunikací a výluky dopravy budou časově
i rozsahově koordinovány a minimalizovány.

-

Po dobu výstavby bude zajištěn bezproblémový provoz veřejné dopravy a dostupnost
všech území dotčených stavbou pro vozy lékařské záchranné služby, hasičů a policie.

-

V rámci stavby i ve styku s veřejností budou dodržována všechna technická
bezpečnostní opatření (dopravní značení, výstražná značení, osvětlení objektů,
mechanické zábrany atd.).

-

Pro případné trhací práce bude zpracován plán trhacích prací a práce budou prováděny
v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.

Ochrana proti hluku
-

V době výstavby budou realizována navržená opatření pro snížení hluku a prašnosti.
V maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností
(např. odhlučněné kompresory atd.)

-

Používaná dopravní technika musí být udržována v řádném technickém stavu.

-

Hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze ve stanovené denní době.

-

Vzhledem k umístění stavby není uvažována výstavba dočasných protihlukových barier.

Ochrana proti emisím do ovzduší
-

Používaná dopravní technika musí být udržována v řádném technickém stavu.

-

Musí být minimalizovány prostoje mechanismů a běh naprázdno.

-

Při obměně manipulačních a přepravních prostředků upřednostnit prostředky splňující
emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.

Ochrana proti prašnosti
-

Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na technologické minimum.

-

Bude snížena povolená rychlost v areálu výstavby a mimo zpevněné vozovky.

-

V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí bude prováděno kropení komunikací v
areálu stavby a případně také míst provádění zemních prací.

-

S ohledem na počasí bude pravidelně prováděna kontrola zpevněných příjezdových
komunikací v nejbližším okolí stavby. V případě potřeby bude provedeno jejich zvlhčení
nebo mytí kropícím vozem.

-

Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin) minimalizovat
sekundární prašnost.
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Ochrana proti znečištění vozovek
-

V případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště budou znečištěná vozidla
před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot.

-

Bude prováděno manuální čištění dopravních prostředků a mechanismů, které budou
opouštět areál stavby. Bude-li to potřebné a účelné, bude prováděno mytí vozidel a
mechanismů na vybudovaných mycích plochách.

-

S ohledem na situaci v areálu stavby bude prováděna pravidelná kontrola veřejných
komunikací v blízkostí stavby. V případě potřeby bude prováděno manuální čištění
komunikací znečištěných činností stavby a případně jejich mytí kropícím vozem.

Vlivy na vodu
-

Na staveništi nebudou prováděny žádné opravy stavebních strojů nebo dopravní
techniky.

-

Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní apod.) s
výjimkou běžné denní údržby.

-

Plnění paliv v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných případech, kdy by
plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.
Podmínkou je dodržování bezpečnostních opatření a předběžné vybavení preventivními
prostředky, pro okamžité zajištění nápravy při případných drobných úkapech i havarijních
únicích.

-

Pokud budou zásobní paliva a maziva uskladněna na stavbě, musí být objekty
odpovídajícím způsobem zabezpečeny proti potenciálním drobným úkapům i havarijním
únikům (uzamčený sklad, záchytná bezodtoká jímka atd.) a vybaveny preventivními
prostředky. Předpokladem bezpečné manipulace s rizikovými látkami je předběžná
bezpečnostní instruktáž pracovníků a dodržování bezpečnostních opatření.

-

Po dobu výstavby je nutno zamezit odtoku splachů ze staveniště instalací dočasných
zemních záchytných jímek.

Vlivy na rostliny a živočichy
-

Věnovat zvýšenou pozornost cenným úsekům (zalesněná území, místa křížení s vodními
toky a jejich inundacemi, VKP).

-

Chránit veškerou vzrostlou zeleň v území dotčeném stavbou.

-

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

-

Provést vegetační úpravy na dokončených zemních objektech v nejkratší možné době,
aby nedošlo k rozšíření ruderálních druhů rostlin.

-

Kácení a prořezávání dřevin provádět pouze v období vegetačního klidu (říjen až únor).

-

Provádět kontroly dodržování ochranných opatření v průběhu stavby.

-

Poučit pracovníky na stavbě o cennosti užovky stromové pro faunu blízkého okolí. Při
stavbě zabezpečit pravidelné návštěvy zoologa (herpetologa), který bude provádět
kontrolní, dozorovou a osvětovou činnost. Tento dozor (v míře nezbytně nutné) realizovat
i po uvedení stavby do provozu z důvodu monitoringu populace a ověření funkčnosti
navrhovaných opatření pro bezpečnost jedinců v okolí komunikace.
V místech výskytu užovky stromové zbudovat náhradní biotopy vhodné pro tento druh
v místě (v blízkém okolí) stavby.

-
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Vlivy na PUPFL
-

V lesních úsecích bude nutno vytvořit a udržovat vhodné bariéry, které zamezí vnikání
zvěře na komunikaci a zabrání tak střetům vozidel se zvěří.

-

Zabezpečit údržbu a funkčnost migračních cest přes komunikaci (mosty, mostky,
propustky).

-

Další konkrétní opatření je možné navrhnout po detailním upřesnění trasy a opatření
bude možné konkretizovat na jednotlivé stavební objekty. Nutná je spolupráce biologů s
projektanty.

Fáze provozu
Vlivy na vodu
- Komunikace bude provozována v souladu s provozním řádem a obecně závaznými
předpisy.
-

Komunikace a veškerá její zařízení (DUN, vsakovací a rozdělovací nádrže, propustky,
parkoviště, zeleň atd.) budou udržovány v řádném technickém stavu.

-

Veškeré závady na komunikaci a jejím zařízení budou včas opraveny a bude zajištěna
soustavná celoroční údržba.

-

V průběhu zimní údržby bude dbáno o minimalizaci negativních vlivů chemických látek
používaných k posypu vozovky.

Minimalizace vlivů na půdu
-

Je nezbytné provádět pravidelně řádnou údržbu ozeleněných svahů silničního tělesa a
zářezů.

-

Omezit používání posypových solí k zimní údržbě na staré komunikaci, která bude
zařazena do nižší kategorie (v EVL používat výhradně inertní posyp). Tímto opatřením by
mělo v nejhodnotnější části krajiny průlomového údolí Ohře dojít rovněž k celkovému
zlepšení stávajícího stavu.

-

Vyloučit zásahy do pramenišť (možné potenciální zdroje vody, ochrana před jejich
znečištěním). Rovněž zářezy komunikace do horninového podloží řešit s ohledem na
ochranu podzemních vod před znečištěním a na omezení zásadních změn stávajícího
hydrického režimu v navazujících přírodních biotopech.

Vliv havárií
-

Minimalizaci dopadů při běžném silničním provozu i při případných haváriích je možno
dosáhnout odvodněním vozovky přes dešťové usazovací nádrže (DUN) s technickým
zabezpečením (oddělení s nornými stěnami, příp. sorpční filtry) pro záchyt plovoucích
látek (zejména ropné látky - NEL) a usaditelných látek (nerozpuštěné látky) smývaných s
povrchů vozovek, při případných drobných úkapech ropných látek v důsledku běžného
provozu i případných haváriích.

-

Nádrže by měly být dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout min. objem cisternového vozu při maximálních průtocích. Navržená lokalizace
DUN s nornou stěnou je v nejníže položených profilech přeložky s vyústění do recipientu,
příl. H.7 dokumentace. Sedimentační nádrže je možno v případě potřeby (stanoví
vodoprávní orgán) doplnit o filtrační stupeň (např. sorpční filtry).
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-

V dlouhých úsecích podélných odvodňovacích příkopů komunikací se doporučuje
instalovat stabilní norné stěny (separace lehkých kapalin a usaditelných látek), které
umožní rozdělit odvodňované úseky na kratší části a tak operativněji řešit případné
havarijní situace úniku znečisťujících látek přepravovaných dopravními prostředky.
Instalaci norných stěn a DUN doporučujeme zejména v úsecích přeložky dotýkajících se
zájmových území ochranných pásem vodních zdrojů (obecný požadavek) a úseků ÚSES.

-

Na území ochranného pásma II. st. vodního zdroje budou provedena ochranná opatření,
která zabrání znečištění povrchové a podzemní vody při stavbě a během provozu
komunikace. Zpevněné plochy musí být nepropustné (tj. betonové kryty, zpevnění
krycími vrstvami s asfaltovými pojivy za tepla, příp. dlažba z kostek). Obdobně se
zabezpečí zařízení k odvádění vody, tj. kanalizace a volné otevřené příkopy s tím, že
utěsnění se provede alespoň do vzdálenosti 2 m do přilehlého terénu. V tomto prostoru je
třeba terén vysvahovat směrem k příkopu. Do násypů komunikací a do konstrukce
vozovek smí být použity pouze materiály neobsahující žádné odplavitelné součásti;
zvláště je nutno vyloučit materiály ze skládek, strusek z chemické výroby, zbytky ze
spalování odpadů a látky s obsahem dehtu. Zařízení staveniště, skladování a
přečerpávání PH a olejů, oprava a údržba strojů je na území OPVZ II. stupně
nepřípustné. Limity kvality vypouštěné vody předepisuje vodoprávní orgán.

-

Vyústění odváděných dešťových vod z komunikace do recipientu bude provedeno do
Ohře, v případě větší vzdálenosti bude využit jako recipient přítok Ohře se snahou
minimalizovat délku takto zatíženého recipientu. Případné úpravy recipientu budou
provedeny v souladu s ekologickou úpravou vodních toků.

-

Je nezbytné provádět pravidelnou odbornou údržbu celého odvodňovacího systému
komunikace, aby byl zabezpečen vyhovující technický a provozní stav. Zvláštní
pozornost je z provozního hlediska třeba věnovat funkci DUN s osazenými filtry - v
případě nesprávné funkce separace usaditelných látek se rychle zkracuje životnost
těchto filtrů a stávají se tak zcela nefunkční. Kontroly jsou nutné zvláště po období
zvýšených odtoků (tání sněhu, přívalové srážky apod.).

-

Vzhledem k celkové narůstajícím koncentracím chloridů v povrchových i podzemních
vodách doporučujeme při odklízení sněhu nebo ledové námrazy minimalizovat posypy
chloridy a chemickými přípravky na jejich bázi - doporučujeme používat
biodegradovatelné rozmrazovací látky.

-

Zvážit možnost monitoringu kvality vybraných profilů povrchových toků a hladin i kvality
podzemní vody ve vybraných vrtech nebo studnách (zejména s ohledem na zabezpečení
ochranných pásem.

Odpady
-

Veškeré odpady vznikající za provozu komunikace (komunální odpad z parkovišť,
odpady z údržby a oprav atd.) budou řádně zneškodňovány organizací oprávněnou k
nakládání s odpady.

-

Sedimenty v kanálech podél komunikace budou pravděpodobně obsahovat ropné látky a
chloridy. Obdobně travní porosty z části svahů bezprostředně přilehlých k odvodňovacím
kanálům budou rovněž obsahovat ropné látky. Proto bude nutno sedimenty z kanálů i
posekané travní porosty odvézt na odpovídající skládky.
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Kompenzační opatření
-

V případech, kdy realizací stavby dojde ke zhoršení nebo zrušení zdroje vody nebo
způsobu zásobování pitnou nebo užitkovou vodou bude nezbytné v předstihu zabezpečit
plnohodnotnou náhradu.

-

Kompenzační opatření z hlediska půdního fondu se budou týkat konkrétních vlastníků
pozemků dotčených stavbou přeložky - přímo (umístění komunikace na pozemku,
rozdělení pozemku apod.) a nepřímo (ztížený přístup a obhospodařování, změna
způsobu užívání pozemku apod.).

-

Kompenzovat lze případné prokázané škody způsobené stavební činností, např.
poškození budov, pokles hladiny podzemní vody v soukromých studních apod.

-

Jako částečné kompenzační opatření za odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu pro
výstavbu přeložky I/13 doporučujeme zvážit možnost rekultivace pozemků rušených
komunikací, příp. jiných dotčených ploch.

Realizaci varianty P1 s požadovanými opatřeními (souhrn viz Posouzení dle §45i zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění) uvažovaného záměru výstavby nové silnice I/13 v přírodně i
krajinářsky velmi hodnotném území průlomového údolí řeky Ohře bude nezbytné
kompenzovat provedením následujících specifických opatření:
-

narušené vazby v mozaice pastvin, luk a rozptýlené krajinné zeleně, které tvoří kulturní
dominantu krajinného rázu, kompenzovat rozsáhlejší dosadbou rozptýlené krajinné
zeleně tak, aby byly obnoveny biologické vztahy v biotopech a tudíž i harmonické vztahy
v krajině (připouští Vyhláška PPk Stráž nad Ohří);

-

nebezpečí a vlivy potenciálních havárií z provozu na dopravní komunikaci a ze zimní
údržby této komunikace solením budou kompenzovány vybudováním několika
ochranných malých vodních nádrží na všech vhodných místech před odvodněním
komunikace do recipientů; vodní nádrže budou osázeny pobřežní mokřadní vegetací a
vodními makrofyty;

-

přerušené vlásečnicové toky z výše položených suťových pramenišť budou v zářezech
komunikace vhodným způsobem převedeny podél komunikace (povrchová stružka) a
napojeny bud' rovnou do recipientů nebo do ochranných vodních nádrží (jedná se o
důležité interakční prvky v krajině s migrací obojživelníků);

-

po detailním umístění trasy nové silnice I/13 do krajiny a před realizací této stavby musí
být provedeny nezbytné transfery chráněných druhů rostlin

-

pravidelné monitorování vlivů zimní údržby komunikace solením na vodní biotopy.

-

provádění stálého technického a hydrogeologického dozoru v území stávajícího OP I. st.
PMV Korunní.
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Opatření dle Posouzení dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění
Podmínky pro navrženou variantu
- km 6,0 – 6,5: Mírné posunutí trasy jižním směrem (výše do svahu) s cílem minimalizovat
zásah do porostu prioritního stanoviště lužního lesa, který zároveň představuje biotop
žluny šedé. Komunikace by měla překonat terénní depresi v co možná nejužším místě
(možné zmírnění negativního vlivu = +0,5).
- km 6,0 – 6,5: Umístění podélných bariér na mostních tělesech v místech, kde koruny
stromů po stranách komunikace dosahují výškové úrovně vozovky (zejména na mostech
přetínajících údolní zářezy). Cílem je snížit riziko kolizí ptáků (zejména žluny šedé)
s projíždějícími vozidly, neboť tento druh se pohybuje (sběr potravy, krátké přelety)
zejména v korunách stromů údolních olšin (možné zmírnění negativního vlivu = +1).
- km 9,0 – 9,5: Vyloučení zásahu do zachovalého porostu suťového lesa a bučiny
v kaňonu Ohře. Detailní trasování komunikace může např. protnout porost náletových
dřevin a následně zčásti využít stávajícího průseku vedení VN na plošině nad údolím
(křížení komunikace a vedení směrovat do průseku). Porost suťového lesa na svahu do
údolí pak bude dotčen pouze okrajově, v severozápadním cípu. Zásah do prioritního
stanoviště tím lze radikálně zmírnit (+2), zároveň bude dosaženo zcela minimálního
ovlivnění bučiny na severním okraji porostu (+0,5). Celkové možné zmírnění negativního
vlivu = +2,5).
Poznámka: Alternativou může být úplné odklonění trasy P1 před obcí Kamenec a
přemostění údolí Ohře jihozápadně od Boče. V takovém případě však vyvstává nutnost
v okolí Boče zajistit maximálně současnou (nebo nižší) úroveň hlukového rušení kolonie
netopýra velkého.
Zásady pro eliminaci a minimalizaci negativních vlivů
- U lesních typů přírodních stanovišť je obecně nejdůležitějším opatřením pro zachování
příznivého stavu EVL minimalizovat zábory půdy fragmentaci biotopů.
- Kácení dřevin provádět v minimálním nutném rozsahu (kde je to možné zachovávat
stromové patro vegetace, zvláště před přemostěním údolí Ohře, stavby opěrných pilířů
zakládat mimo porosty lužních lesů v údolních polohách apod.)
- V časovém harmonogramu stavby kvůli minimalizaci rušení ptačích druhů naplánovat
hlavní zemní práce (zejména trhací) do mimohnízdního období.
- V úsecích. kde je komunikace vedena v úrovni korun okolních stromů (zvláště na
mostech a estakádách) vybudovat podélné bariéry, snižující pravděpodobnost kolize
ptačích druhů s projíždějícími vozidly.
- V případě realizace záměru ve variantách L1, L2 či K (vč. alternativy P1) je nutno
zabezpečit protihlukovou ochranu kolonie netopýra velkého v Boči. To znamená, že bude
třeba vybudovat protihlukové bariéry podél celé zástavby s cílem zabezpečit nižší nebo
nanejvýš stejně intenzivní hlukové rušení kolonie (v úrovni věže kostela), jako je
v současnosti.
Kompenzace v případě přetrvávajících negativních vlivů
- Na nově vzniklých náspech a v zářezech komunikace ponechat částečně odkryté
horninové podloží (nepřevrstvovat ornicí či jinou zeminou). Okolí komunikace zatravňovat
výlučně osivem místní provenience (odrolky), získaným z lužních porostů území
Doupovských hor, nikoli komerčními travními směsmi. Výsadbu dřevin na náspy a zářezy
silnice omezit na roztroušenou, skupinovou či liniovou výsadbu původních dřevin
s výrazným podílem trnitých keřů. Jako ideální se jeví umisťování rozvolněných linií či
malých skupin keřů druhové kombinace Crataegus sp.div., Rosa sp.div., s jednotlivými
solitéry nižších stromů ( především Acer campestre, v menší míře Carpinus betulus,
Sorbus torminalis, případně další druhy). Na skalnatých odkryvech s mělkou nebo
žádnou půdou doporučujeme umožnit přirozený vývoj rozvolněné travinobylinné
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vegetace (Festuca spp., Thymus pulegioides, Scleranthus perennis, Lychnis viscaria
atd.)
Jednoznačným záporným vlivem na druhy, které jsou předmětem ochrany, bude zánik
potravních a hnízdních biotopů na trase komunikace záborem pozemků pro stavbu.
Tímto způsobem budou negativně ovlivněny především druhy vázané svým výskytem na
rozvolněné porosty keřů, listnatých stromů a nelesní travinobylinná společenstva (ťuhýk
obecný, pěnice vlašská, lelek lesní, včelojed lesní, v menší míře také chřástal polní,
žluna šedá a netopýři). Lze odhadnout, že realizací stavby zanikne nebo bude
devastujícím způsobem poškozeno několik desítek hektarů tohoto biotopu (v případě
varianty L1 – délka úseku cca 10.000 m, šířka poškozeného pásu (pracovního pole) 30 m
– lze předpokládat likvidaci biotopu o rozloze asi 30 ha). Náhradou za plochy mezofilních
křovin zničené stavbou silnice lze provést proředění přehoustlých a zastíněných, dnes už
ekologicky suboptimálních porostů těchto křovin (potenciálních hnízdišť ptáků) na
vytipovaných lokalitách v průlomovém údolí Ohře (rozsah stanoví orgán ochrany přírody,
minimálně však na ploše odpovídající rozloze poničených biotopů, odhadem do 30 ha).
V případě realizace komunikace ve varintách L1, P1 a P2 budou poškozeny nebo
zničeny také biotopy listnatých lesů (bučiny, doubravy, dobohabřiny, suťový les), a to o
rozloze asi 5 – 10 ha (podle zvolené varianty). Přitom celková rozloha listnatých lesů
těchto typů v EVL Doupovské hory a Hradiště je nejméně 8.500 ha. Úbytkem vhodného
hnízdního a potravního biotopu litnatého lesa budou postiženy především tyto druhy: čáp
černý (Ciconia nigra), datel černý (Dryocopus martius), lejsek malý (Ficedula parva),
včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Pucus canus), netopýři (Myotis myotis,
Barbastella barbastellus). Vzhledem k celkové rozloze biotopu listnatého lesa v EVL a
PO lze tento negativní vliv hodnotit jako malý až střední. Vhodné kompenzace lze uložit
jedině formou zalesnění nevyužívaných pozemků geograficky původními listnatými
dřevinami.
Negativním vlivem bude rovněž snížení kvality stanovišť zvýšeným pohybem osob a
používáním těžké mechanizace během výstavby silnice a následně vlive hlukového
znečištění způsobeného provozem na komunikaci. Na základě zvolené metodiky bylo
odvozeno, že hlukem bude zasaženo území do vzdálenosti a si 70 m na obě strany od
okrajů komunikace. V tomto území bude hluk hlavní příčinou snížení denzity hnízdících
druhů. Kompenzační opatření (instalace protihlukových stěn, liniová výsadba hustých
keřů a jednotlivých stromů nebo jejich skupin na exponovaných místech) v tomto případě
nejsou nutná, jejich efektivita je těžko předpověditelná a v některých ohledech by mohlo
dojít i k nežádoucím výsledkům (úplný zápoj dřevinné vegetace).

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 10.05.2007
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Bydliště: Šafaříkova 484, 500 02 Hradec Králové
Pracoviště: Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626
Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák. č.100/2001 Sb, dle §19 a §24 na
základě osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR pod
č.j. 5278/850/OPV/93 ze dne 22.02.1994.
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku a imisí
Mgr. Jiří Reil – vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu
RNDr. Jiří Veselý – Posudek na posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění
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VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k dokumentaci
Posudek na Posouzení významnosti vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov Smilov“ na lokality soustavy Natura 2000
Dokumentace směrového vedení záměru v koncovém úseku pro provedených úpravách
vyplývajících z navržených podmínek
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Předmět posudku
Posuzováno je hodnocení vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov“
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny, března roku 2006, vypracované
v rozsahu 31 stran (+10stran příloh) RNDr. Ondřejem Bílkem a RNDr. Oldřichem Buškem,
autorizovanými osobami pro hodnocení vlivu podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

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

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

Evropsky významné lokality
Za účelem ochrany typů přírodních stanovišť a druhů živočichů a rostlin, jejichž ochrana
vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany (jsou uvedeny v příloze I (stanoviště)
a II (druhy živočichů a rostlin) Směrnice o stanovištích) se vytvářejí evropsky významné
lokality.
Stav přírodního stanoviště z hlediska ochrany se považuje za příznivý, pokud jeho přirozený
areál rozšíření a plochy, které v rámci tohoto areálu pokrývá, jsou stabilní nebo se zvětšují
4
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a specifická struktura a funkce, které jsou nezbytné pro jeho dlouhodobé zachování, existují
a budou pravděpodobně v dohledné době i nadále existovat, a stav jeho typických druhů
z hlediska ochrany je příznivý. Stav druhu z hlediska ochrany je považován za příznivý,
jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje
jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není
a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou
v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování
jeho populací.
Mezi Evropsky významné lokality patří lokality, které již byly zařazeny do tzv. „evropského
seznamu“. Dále tam patří lokality, zařazené do tzv. „národního seznamu“, což je seznam
lokalit vyžadujících zvláštní územní ochranu a splňující zákonem dané podmínky, která byly
zařazeny do seznamu lokalit nacházejících se na území České republiky vybraných na základě
kritérií stanovených právními předpisy Evropských společenství a vyžadujících územní
ochranu. Dále mezi ně patří tzv. sporné lokality, což jsou lokality, které splňují podmínky pro
zařazení do národního seznamu, ale nebyly tam zařazeny, a vyskytuje se na nich prioritní typ
přírodního stanoviště nebo prioritní druh, a o jejímž zařazení do evropského seznamu se
s Evropskou komisí (dále jen "Komise") jedná, a to až do doby, kdy se o zařazení nebo
nezařazení lokality dohodne Česká republika s Komisí nebo do rozhodnutí Rady Evropské
unie.
Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť nebo evropsky významné druhy, za
jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní odpovědnost, a které jsou stanoveny
jako prioritní v přílohách Směrnice o stanovištích.
Lokality, zařazené do národního seznamu stanovila vláda nařízením č. 132/2005, Sb., přičemž
v seznamu jsou odlišeny lokality s výskytem prioritních typů přírodních stanovišť
a prioritních druhů. Ministerstvo životního prostředí předložilo národní seznam spolu
s dalšími požadovanými informacemi o každé lokalitě Komisi. Lokality, které budou zařazeny
do evropského seznamu, a sporné lokality oznámí Ministerstvo životního prostředí ve Sbírce
zákonů formou sdělení.
Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné lokality již požívají
předběžnou ochranu a v plném rozsahu pro ně musí být prováděno hodnocení důsledků
koncepcí a záměrů.
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Ptačí oblasti
Ptačí oblasti jsou území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti
populací druhů ptáků stanovených v přílohách Směrnice o ptácích, které se vyskytují na
území České republiky a které stanovuje vláda nařízeními.

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

Hodnocení důsledků koncepcí
Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho
důsledků na toto území a stav jeho ochrany (výjimkou jsou plány péče zpracované orgánem
ochrany přírody pro toto území a lesní hospodářské plány nebo lesní hospodářské osnovy).
Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle předchozího odstavce se postupuje podle
zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.),
pokud zákon nestanoví jiný postup.
Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit výše uvedený záměr (dále jen
„předkladatel"), je povinen jeho návrh předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda
může mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast. Orgán ochrany přírody vydá stanovisko do 15 dnů ode dne
doručení žádosti. Tímto stanoviskem není dotčeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001
Sb.
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Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem významný vliv nevyloučí, musí být daná
koncepce nebo záměr předmětem posouzení (pokud zákon neupravuje postup jinak, postupuje
se podle zákona č. 100/2001 Sb.).
Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo záměru na takové území, musí předkladatel
zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že
vyloučení není možné, alespoň zmírnit.
Výše uvedené posouzení mohou provádět pouze fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní
autorizace, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí.
Orgán, který je příslušný ke schválení výše uvedené koncepce nebo záměru, jej může schválit,
jen pokud na základě stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, taková koncepce nebo záměr nebude mít negativní vliv na území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za dále uvedených podmínek.
Pokud hodnocení prokáže negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
a neexistuje variantní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze navrženou
koncepci nebo záměr schválit jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za
současného uložení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění ochrany a celistvosti
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Kompenzační opatření stanoví
rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu příslušného ke schválení
koncepce nebo záměru. Uložení a zajištění kompenzačních opatření je v tomto případě
důvodem pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem veřejné správy. Ministerstvo
životního prostředí o uložených a provedených kompenzačních opatřeních informuje Komisi.
Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze
koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné
bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné
naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen tehdy,
vydala-li k zamýšlené koncepci nebo záměru stanovisko Komise. Ministerstvo životního
prostředí v tom případě na základě dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko
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Posouzení hodnocení
Základní údaje
Úplnost hodnocení
Předložené hodnocení je ze všech hledisek, podstatných pro posouzení vlivu záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o přírodě
a krajině úplné a vyčerpávající. Obsahuje dostatečně rozsáhlý popis a charakteristiku
posuzovaného záměru včetně jednotlivých variant.
Hodnocení dále obsahuje charakteristiku lokality záměru a jeho vztahu k soustavě Natura
2000,

vyhodnocuje

vztah k jednotlivým územím

soustavy Natura 2000,

podává

charakteristiku dotčených lokalit soustavy Natura 2000 ve vztahu k hodnocenému záměru,
podává hodnocení záměru a navrhuje konkrétní opatření k prevenci či vyloučení případných
negativních vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000. Nedílnou součástí hodnocení je
uvedení možností zmírnění negativních vlivů jednotlivých variant záměru včetně identifikace
neovlivněných předmětů ochrany.

Metodika
Zpracovatelé rozdělili práci na botanickou a zoologickou část. Botanická data byla získána
jednak vlastním pozorováním mapovatelů a jednak byla použita data z mapování biotopů.
Stanoviště, která byla předmětem ochrany EVL byla následně detailně mapována ve všech
úsecích variant uvažované komunikace. Na základě těchto výsledků byla zpracována mapa se
střetem zájmů.
Zoologická část byla zpracována se zřetelem na ptačí oblast. V terénu byly lokalizovány
hnízdní a potravní biotopy ptáků, kteří jsou hlavním předmětem ochrany ptačí oblasti a
metodou mapování hnízdních okrsků vyly identifikovány střetové lokality.
Dále pro hodnocení byla použita metoda hodnocení vlivu záměru na předmět ochrany.
Úroveň vlivu byla pro hodnocení rozdělena slovně do dvanácti hodnot (1-6 kladného a
záporného vlivu) Významnost vlivu je k číselné hodnotě stanoven slovně.
Stanovisko posuzovatele
Zvolená metodika odpovídá standardním a vyzkoušeným metodám biologické práce. Jedná se
o velmi pracné a časově náročné zjišťování informací. Tato skutečnost se promítla do počtu
pracovníků určených sběru informací (pro botanickou část čtyři pracovníci, pro zoologickou
část počet pracovníků neuveden). Výsledky práce jsou v takovém případě aktuální a lze je
8
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považovat za relevantní. Z výsledků práce není jasný vztah reálných dat z terénu a dat
získaných z mapování biotopů (převzatá data). V tomto případě bych doporučil vložit tabulku
(případně mapu) se vztahem uvedených informací (verifikace získaných dat na jednotlivých
stanovištích). Absence uvedené tabulky není metodickým nedostatkem, ale slouží pouze
k orientaci o rychlosti stárnutí dat z mapování biotopů.
Popis a charakteristika posuzovaného záměru
Popis záměru
. Počátek navržených tras navazuje na obchvat města Ostrova. Konec úpravy je na hranici
kraje, za obcí Boč ve směru na Pernštejn.
U levobřežních variant je terén na Krušnohorské straně, především za vyústěním
Hornohradského potoka velmi členitý s velkými výškovými rozdíly. Tím si tyto varianty
vynucují větší zásah do území cenného pro své krajinářské a přírodovědecké hodnoty.
Varianty vedené po pravém břehu Ohře zasahují do svahů Doupovských hor. Více se dotýkají
zástavby obcí a to zejména chatových oblastí poblíž železničního mostu ve Stráži nad Ohří a
pod obcí Boč. Další problematické místo představuje registrovaný sesuv a kamenolom
nacházející se jižně od železniční stanice Stráž nad Ohří. Nemalý problém představuje
průchod oblastí obce Korunní, kde je jímána a stáčena minerální voda Korunní kyselka.
Všechny zpracované varianty procházejí ochranným pásmem 2. stupně přírodních
minerálních vod Korunní, varianta levobřežní č. 2, pravobřežní č. 1, pravobřežní č. 2 a
kombinovaná prochází ochranným pásmem 1. stupně.
Silnice je určena pro převedení veškeré tranzitní, dálkové, ale i regionální dopravy a je Studií
navržena v kategorii S 11,5/80(70). Směrové a výškové poměry nezajistí rozhledovou délku
na předjíždění, a proto je od km 2,0 navržené rozšíření komunikace o přídatný jízdní pruh
š=3,5 m. Zpevněná krajnice podél přídatného pruhu bude zúžena na 0,5 m z důvodů menšího
záboru a nepřístupnosti cyklistů na komunikace. Přídatný pruh bude řešen pokud možno tak,
aby ve stoupání byly dva pruhy.
Pomocí mostních objektů jsou překonávány překážky jako silnice, železnice a vodní toky.
Návrh mostu byl kromě dalších kritérií stanoven tak, aby byla zajištěna průchodnost trasy pro
zvěř a na byly minimalizovány násypy.
Stavba bude zahrnovat také přeložky inženýrských sítí v území a napojení stávajícího
místního dopravního systému.
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Součástí stavby bude též systém odvodnění komunikace včetně navazujících technických
opatření (dešťové usazovací nádrže, vsakovací a vyrovnávací nádrže, odpadní kanály, úpravy
koryt toků apod.)
Provozování navrhované stavby nevyžaduje trvalé nasazení pracovních sil. Komunikace a její
související objekty budou provozovatelem / správcem udržovány periodicky společně s
jinými úseky komunikací podle harmonogramu činností vytvořeného pro různé druhy
konstrukcí a různá roční období v jednosměnném pracovním cyklu. Mimořádné a havarijní
situace budou řešeny na základě havarijních plánů specializovanými složkami správce
komunikace nebo odbornou firmou pracující v požadovaném oboru, a to bez ohledu na
směnnost pracovního cyklu.
Stávající silnice I/13 zůstane ve funkci a bude zajišťovat místní provoz.
Uvedení daného úseku do provozu se předpokládá nejdříve v roce 2020,

Popis variant řešení
Levobřežní č. 1 (l 1)
Úsek ZÚ – km 4,00
Začátek směrově a výškově navazuje na obchvat Ostrova. Nová trasa silnice I/13 je vedena
vlevo od stávající silnice I/13 až za obec Damice. V km 2,075 dochází ke změně kategorie.
Základní kategorie S11,5/80 je rozšířená o přídatný pruh.
V tomto úseku jsou dvě mimoúrovňové křižovatky. V cca km 1,3 dojde ke křížení se silnicí
III/2236 ve směru Květnová – Maroltov. Druhé křížení je navrženo v cca km 3,7 se silnicí
III/2238 Damice – krásný les.
Úsek km 4,0 – KÚ
Varianta L1 je výlučně vedena po levém strmějším břehu řeky Ohře. Nejmenším směrovým
obloukem je poloměr 400 m. Přibližně v km 4,9 kříží dnešní silnici I/13, která bude přeložena.
Přeložka v kategorii S 7,5 podchází v km 5,03 navrženou silnicí I/13. Z této přeložené
komunikace bude odbočovat příjezdová cesta k chatové oblasti mezi železniční tratí a řekou
Ohře. V km 5,500 překračuje trasa Hornohradský potok a stávající silnici I/13 mostem o délce
220 m. Dostává se do svahu Krušných hor a vede přibližně 200 – 400 m nad obcí Stráž nad
Ohří. V km 7,0 přechází trasa mostem dl. 210 m s výškou 25 m nad údolím Pekelského
potoka. Těsně za mostem se dostává do tunelu délky 285 m jež podchází skalní masív s max.
nadložím 50 m. V km 7,73 bude přeložena polní cesta. Konfigurace terénu na Krušnohorské
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straně si vyžádala v km 8,40 návrh dalšího tunelu o délce 125 m. V dalším úseku do obce
Boč, vzhledem k příčně šikmému terénu,. Je navrženo 5 mostů v celkové délce 826 m a
opěrné a zárubní zdi v délce 1535 m. Dále trasa stoupá největším podélným spádem 5% podél
Bočského potoka, který v km 11,28 překlenuje mostem dlouhým 210 m. Dlouhým směrovým
obloukem se trasa stáčí a napojuje na stávající silnici I/13 na přímém úseku od Klášterce
n.Ohří.
Na trase je jedna mimoúrovňová křižovatka. Situována je za obcí Boč, která propojuje
navrženou komunikaci se stávající sil. I/13.
Levobřežní č. 2 (L 2)
Tato varianta propojuje variantu levobřežní č. 1 a variantu kombinovanou. Do km 7,4 je
vedena shodně s levobřežní variantou č. 1. Za tunelem v km 7,4 se složeným obloukem
(R1=800m. R2=500 m) stáčí do údolí Ohře. V km 7,9 podchází polní cestu. V podélném
spádu 6% se dostává na most dlouhý 740 m, který dvakrát kříží řeku Ohři a silnici I/13. Na
variantu kombinovanou se směrově napojuje v km 8,6 a výškově až v km 10,0.
V km 7,9 – 8,1 bude přeložka polní cesty, která v km 7,9 mimoúrovňově kříží novou silnici
I/13. Za obcí Boč bude sjezd na stávající silnici I/13.
Pravobřežní č. 1 (P 1)
Začátek pravobřežní varianty je situován v km 4,0 u obce Damice. Trasa této varianty je
v převážné délce vedena v oblasti pravého břehu řeky Ohře po úbočí Doupovských hor s tím,
že se v max. možné míře vyhýbá oblasti pramenů Korunní kyselky. Nejmenším poloměrem je
oblouk 375 m. Největší podélný spád je 5%.
V km 5,2 most o délce 390 m překonává železniční trať a řeku Ohři. Most je asi 30 m nad
úrovní Ohře. Za mostem je komunikace vedena místem, které je registrováno jako oblast
s možnými sesuvy. Rozsah sesuvů je 153 ha. Trasa se okrajově dotýká rozptýlené zástavby
obce Stráž n. Ohří. O oblasti kamenolomu v km 7,4 prochází tunelem délky 200 m Aby se
trasa vyhnula ochrannému pásmu 1, stupně přírodních minerálních vod Korunní, dvakrát kříží
řeku Ohři. Mostem dlouhým 306 m přechází trasa chomutovské zhlaví žel. Stanice Stráž n.
Ohří a řeku Ohři na levý břeh. Na pravý břeh Ohře se vrací mostním objektem o dílce 261 m.
Přes Ohři a železniční trať v prostou západně od zástavby v obci Korunní vede v zářezu cca
10 m, pravděpodobně ve skalní hornině. Severně míjí obec Korunní a Kamenec a mostním
objektem cca 60 m nad údolím přechází železniční trať, řeku Ohři a chatovou oblast. Trasa
končí v km 12,957 severně od Smilova na stávající silnici I/13.
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Na trase jsou dvě mimoúrovňové křižovatky. V km 7,65 je napojení silnice III/1987 KorunníKamenec. Před obcí Smilov bude mimoúrovňová křižovatka s místní komunikací, na kterou
bude napojena stávající I/13 a sil. III/2235 na Srní. Stávající silnice mezi Damicemi a Stráží
nad Ohří bude přeložena a mostním objektem v km 4,0 mimoúrovňové vyklíží novou trasu
silnice I/13.
Pravobřežní č. 2 (P 2)
Tato varianta je převzata ze studie z roku 1992. Směrově a výškově byla upravená na začátku
a konci trasy tak, aby její rozsah byl shodný s ostatními variantami. Z důvodu podrobnějšího
zaměření je i trasa zpracována podrobněji. Komunikace se rozšířila o přídatný jízdní pruh
š=3,5 m. Byly upraveny délky přemostění a doplněny zdi tak, aby všechny varianty byly
porovnatelně na stejné technické úrovni.
Trasa se napojuje v km 4,0 na levobřežní variantu č. 1. V km 5,140 překonává železniční trať
a řeku Ohři mostem dlouhým 485 m. Dále trasa vede po pravém břehu řeky Ohře. V km cca
5,2 – 6,1 prochází oblastí registrovaných sesuvů. V km cca 7,38-8,2 zasahuje do území
vojenského újezdu. Mostem dlouhým 610 m překonává oblast stáčírny stolních minerálních
vod Korunní a dále je trasa vedena jižně od obce Korunní a Kamenec. V km 10,625 podchází
stávající silnici III/1987 spojující Stráž nad Ohří a Okounov. Levým obloukem a poloměru R
= 300 m se stáčí k Ohři a mostem délky 450 m překonává železniční trať a údolí Ohře
s chatovou oblasti na levém břehu. Trasa končí na stávající silnici I/13 v km 13,144.
Stávající silnice I/13 mezi Damicemi a Stráží na Ohří je v km 4,0 – 4,280 přeložena tak, aby
se mimoúrovňově křížila s novou sil. I/13. Polní cesta v km 5,6, která byla přerušena tělesem
trasy, je přeložena do km 5,40.
Jsou zde navržena dvě mimoúrovňová křížení. První mimoúrovňově křížení je před závodem
Korunní v km 8,05. Napojuje stávající silnici III/1987. V km 12,345 je navrženo druhé
mimoúrovňové připojení stávající místní komunikace od Smilova na Boč zároveň napojující
stávající silnici I/13.

Varianta kombinovaná (K)
Trasa vychází z km 4,0 varianty levobřežní č. 1. Je vedená po levém i pravém břehu řeky
Ohře. V km 5,030, obdobně jako levobřežní varianty, kříží mostním objektem přeloženou
stávající silnici I/13. V km 5,5 přechází nad údolím Hornohradského potoka a stávající silnicí
I/13 mostem dlouhým 220 m. Po zářezu vysokém cca 10 m navazuje další most dlouhý 330
m. Tímto mostem trasa ve stoupání 5% přechází z levého břehu na pravý břeh Ohře. Kříží tak
12
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silnici I/13, řeku Ohři a železniční trať. V úseku km 7,4 – 7,8 směrovými oblouky o poloměru
300 a 250 m oproti variantě pravobřežní č. 1 více kopíruje terén a před kamenolomem v km
7,5 je tedy řešena tak, aby byl vyloučen tunel. Trasa vede přes zařízení lomu (drtiče), který by
bylo nutné přemístit. V km 7,98 trasa klesáním podchází silnicí III/1987 a dál vede podél
slepého ramene řeky Ohře.
Trasa je v km 8,15 – 8,55 vedená po hranici ochranného pásma 1. stupně přírodních
minerálních vod Korunní. V oblasti slepého ramene jsou navrženy opěrné zdi a most. Voda
z vozovky bude odváděna do kanalizace a dále do řeky Ohře. Trasa bude v těchto místech
lemovaná vysokým betonovým svodidlem tak, aby se eliminovala možná ekologická havárie
se znečištěním spodních vod a pramenů, Most v km 8,93 poloměrem 250 m kříží železniční
trať. V km 9,05 – 9,25 vede trasa místem kde dříve byla železniční trať. Trať v tomto úseku
byla přeložena z důvodu zvětšení poloměru směrového oblouku. V km 9,32 mostem dlouhým
360 m překračuje řeku Ohři. Dále vede podél silnice I/13 a severně od obce Boč se napojuje
v cca km 11,6 na variantu levobřežní č. 1, kterou sleduje až do konce úseku v km 13,196.
V této variantě jsou navrženy minimální směrové poloměry 250 m vyhovující rychlosti 70
km/h. Tato návrhová rychlost splňuje ČSN 736101 pro pahorkovité území.
Varianta má dvě mimoúrovňové křižovatky. První je v km 7,5 – 7,9, kde se napojuje na silnici
III/1987, druhá je za obcí Boč a propojuje navrženou komunikaci se stávající silnicí I/13.
Stanovisko posuzovatele
Posuzovatel souhlasí s konstatováním hodnotitele, že z předložených variant nelze najít
takovou, která by bez dalších úprav eliminovala veškeré očekávané negativní vlivy.

Identifikace dotčených území
Na základě výsledků botanických a zoologických průzkumů byla stanovena území, stanoviště
a druhy (rostlin a živočichů), které jsou potenciálně ohroženy předmětným záměrem.
Stanoviště a druhy jsou uvedeny v přehledných tabulkách (Tab. 2,3) s jasným vyznačením
možného ovlivnění. V tabulkách navazujících (Tab. 4,5) jsou uvedeny další stanoviště a druhy
vyskytující se v identifikovaných územích.
Stanovisko posuzovatele
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Posuzovatel souhlasí se způsobem prezentace výběru a se samotným výběrem stanovišť a
druhů potenciálně dotčených záměrem. Výběr vychází z metodicky kvalitně připraveného
průzkumu krajiny a samotný výběr je velmi exaktní s využitím možnosti zařazení do výběru
stanoviště a druhy pro které vliv není jednoznačný ale možný. Autoři se nevyhýbají
zodpovědnosti z možných konfliktů s vedením trasy. Do tabulkové části považuji za
neodůvodnitelné zařazení dalších stanovišť a druhů, které nejsou předmětem ochrany
v identifikovaných EVL a ptačích oblastech. Autoři s uvedeným výčtem z metodického
hlediska dále pracovat nemohou a uvedená informace je pro další práci spíše matoucí. Není
metodickou chybou, ale je pro další práci nepoužitelná.

Definice pravděpodobných vlivů záměru na předmět ochrany
Vlivy na typy přírodních stanovišť
V této kapitole autoři vyjmenovávají stanoviště která mohou být ovlivněna realizací záměru.
Jedná se o následující stanoviště:

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia) (význačné stanovitě vstavačovitých)
Extenzivní sečené louky nížin a podhůří (Arhenatherion, Batrachio-Centureion
nemoralis).
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Lesy svazu Tilo-Acerion na svazích, sutích a roklích
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperální a boreálníevropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Negativní vlivy
Přímá likvidace stanovišť(redukce celkové rozlohy EVL)
V kapitole jsou uvedeny typy stanovišť, které budou zasaženy některou z uvedených variant a
je zde uvedeno slovní hodnocení zásahu případně varianty kde k uvedenému jevu dojde
včetně jeho rozsahu.
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Z kapitoly vyplývá, že budou zasažena následující stanoviště:mezofilní travinné porosty,
bučiny, suťové lesy, lužní lesy.
Závěrem jsou uvedena doporučená eliminační, minimalizační a kompenzační opatření.

Stanovisko posuzovatele
Uvedené výčty stanovišť a jejich rozlohy, včetně rozsahu střetu jsou exaktní čísla, která nelze
zpochybnit. Autoři nevybočují z metodického rámce hodnocení. V závěru (eliminační
opatření) není vysvětlena představa o dosadbě lesních porostů pod dostatečně vysokými
mostními pilíři.
Fragmentace terestrických přírodních stanovišť(EVL)
Autoři považují tento faktor za významnější než předchozí. Identifikovali jej u následujících
stanovišť. Stanoviště suťových lesů, lužní lesy, bučiny.
Závěrem jsou uvedena doporučená eliminační, minimalizační a kompenzační opatření.

Stanovisko posuzovatele
Posuzovatel souhlasí s názorem na významnost vlivu fragmentace na vyjmenované typy
stanovišť. Doporučená eliminační a minimalizační opatření považuje za adekvátní.

Zhoršení dochovaného stavu stanovišť(EVL)
Autoři vyjmenovávají druhy rostlin, které lze označit za invazní. Tyto druhy lze očekávat na
uvolněných plochá v průběhu a po výstavbě. Autoři dále uvádějí nepředvídatelnost expanze
těchto invazních druhů.
Závěrem jsou uvedena doporučená eliminační, minimalizační a kompenzační opatření.

Stanovisko posuzovatele

Názor a závěr autorů shledává posuzovatel jako oprávněný v obou rovinách a to jak v rovině
výčtu druhů, tak v rovině obtížné predikovatelnosti míry a rozsahu nastupujících invazí.
. Doporučená eliminační a minimalizační opatření považuje za adekvátní

Znečištění toku Ohře
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Autoři definují možné typy znečištění vodního toku Ohře a poté podávají výčet variant, ve
kterých může k definovaným znečištěním dojít. Uvedené definované vlivy hodnotí jako
jednorázové (případně krátkodobé) a tedy celkově jako málo významné vyvážené velkou
vodností vodního toku Ohře.
Závěrem jsou uvedena doporučená eliminační, minimalizační a kompenzační opatření.

Stanovisko posuzovatele

S názorem na dlouhodobost a tedy na významnost vlivu lze souhlasit. Posuzovatel souhlasí
také s výčtem variant ve kterých může k ovlivnění dojít. V části doporučená opatření však není
jasně uvedeno kde má dojít k vybudování technických opatření. Toto upřesnění lze očekávat
na obecné úrovni a autoři očekávají výstavbu zřejmě v místech zaústění odpadů z vozovky do
povrchových toků (vodního toku Ohře).

Pozitivní vlivy

Pozitivní vlivy autoři očekávají v místech tvorby ploch na úbočích a svazích v místech
přechodu přes čedičové podloží. Celkově nijak významné vlivy nepřeceňují a chápou je
v rovině spíše teoretické.

Stanovisko posuzovatele

S názorem autorů lze v plné míře souhlasit. Při vhodném managementu lze očekávat i
teoretickou možnost tvorby nových cenných lokalit. Tuto skutečnost však nelze nijak
predikovat a také přeceňovat.

Vlivy na druhy rostlin a živočichů
V této kapitole autoři vyjmenovávají druhy které mohou být ovlivněny realizací záměru.
Jedná se o následující druhy:
Losos atlantský (Salmo salar)
Chřástal polní (Crex crex)¨
Čáp černý (Ciconia nigra)
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Datel černý (Dryocopus martius)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Lelek lesní (Caprimulgus europeus)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Včelojed lesní (Pernis apivorus)
Žluna šedá (Picus canus)
Výr velký (Bubo bubo)
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Netopýr velký (Myotis myotis)
Negativní vlivy jež autoři identifikovali jsou následující:
Přímá likvidace hnízdních lokalit záborem pozemků pro stavbu
Trvalé hlukové znečištění biotopů způsobené provozem na komunikacích.
Zvýšené vyrušování druhů během výstavby.
Vyrušování ojedinělé kolonie netopýra velkého
Redukce celkové rozlohy vhodného hnízdního a potravního biotopu
Fragmentace biotopů druhů
Znečištění toku Ohře během stavby.
Přehled negativních vlivů je uveden u jednotlivých druhů v přehledné tabulce.

Stanovisko posuzovatele

Přehled druhů je dán identifikací dotčených lokalit Natura 2000 (EVL a PO). Pro přehlednost
významu vlivu (v konkrétní trase a konkrétním vlivu) by bylo vhodnější spojit tabulku přehledu
negativního vlivu (tab 8) s tabulkou výčtu druhů v identifikované PO (tab 3), tak aby bylo na
první pohled patrné jaký podíl populace PO je zasažen záměrem. Jinak potřebná čísla jsou
uvedena u jednotlivých negativních vlivů v textu, což není na závadu. Doporučená opatření a
kompenzační opatření jsou odpovídající významu negativního vlivu.

Pozitivní vlivy jež autoři identifikovali jsou následující:
Vznik nových potenciálních potravních biotopů některých druhů na osluněných
náspech komunikace s nezapojenou dřevinnou vegetací.
Zvýšená potravní nabídka v souvislosti s výskytem zraněných a uhynulých živočichů
v trase komunikace.
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Snížení rušení kolonie netopýra velkého
Autoři hodnocení vcelku správně, na základě ekologických nároků druhů, vytipovali lokality
a druhy pro které by mohlo dojít ke zlepšení podmínek. Platí to především pro vznik nových
potenciálních biotopů a snížení rušení kolonie netopýra velkého. Zvýšená potravní nabídka
pro výra velkého je samotnými autory hodnocení chápána jako teoretická.

Stanovisko posuzovatele

Je vcelku správné. Že autoři na zmiňovaném záměru vybírají také možné pozitivní vlivy,
přestože jejich predikce je velmi obtížná a někdy pouze teoretická. Přesto při správném
managementu lokalit zasažených stavbou je možné tyto pozitivní vlivy dlouhodobě udržet, což
by bylo pro ochranu druhů a jejich populací pozitivní.

Celkové vyhodnocení pravděpodobných významných vlivů na předmět
ochrany lokalit Natura 2000.
Porovnání jednotlivých variant.
Vlastní hodnocení je uvedeno v přehledné tabulce (tab. 10). Tabulka pracuje s předmětem
ochrany a uvedenou variantou trasy, která je hodnocena alfanumericky (viz. Metodika).
Výsledkem je suma pravděpodobných negativních vlivů. Její hodnota přímo ukazuje na
množství předpokládaných vlivů. Obdobná tabulka je vypracována také pro kladné vlivy.
Kapitola dále obsahuje interpretaci výsledků.

Stanovisko posuzovatele
Tabulky jsou výsledkem předchozích částí a nelze k jejich výsledkům mnoho namítat. Za
diskuzi stojí zavedení koeficientového operátu, který by mohl zvrátit výsledky tak, aby byla
zřejmá významnost vlivů již pouhým výpočtem z tabulky. Nemuselo by docházet k další
interpretaci a diskuzi o významu vlivů. Tuto skutečnost je však třeba nastavit v metodice a
výsledky se mohou významně lišit. Z tohoto důvodu považuje posuzovatel výsledek za
pochopitelný v daném tvaru a danou vysvětlující diskuzí autorů..
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Posudek hodnocení Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov.

Možnosti zmírňování negativních vlivů jednotlivých variant záměru
Autoři hodnocení vycházejí v této kapitole z předpokladu, že negativní vlivy lze v některých
případech účinně minimalizovat pomocí relativně jednoduchých technických opatření, nebo
drobnými úpravami vedení trasy. Autoři hodnocení z uvedeného pohledu hodnotí samostatně
jednotlivé varianty a vyjmenovávají opatření v konkrétních místech (kilometru trasy).
Současně uvádějí míru snížení negativního vlivu ve vztahu k Tabulce č.10 (Celkové
hodnocení předpokládaných záporných vlivů).

Stanovisko posuzovatele

Zařazením uvedené kapitoly je hodnocení zpřehledněno a jednotlivé varianty jsou
komentářem znovu slovně hodnoceny včetně zmírňujících opatření. V komentářích
k variantám P2 a L2 jsou zařazeny druhy ležící mimo hodnocení lokalit Natura 2000, což je
matoucí a jinak přehlednou kapitolu tato skutečnost znepřehledňuje. Zařazení těchto
informací není nedostatkem hodnocení, ale nelze s ním také souhlasit a proto není možno tuto
skutečnost (uvedení druhů které nejsou identifikovány jako druhy EVL a PO jež jsou zasaženy
vlivem záměru) v závěrech akceptovat a druhy je nutno v dalších pracích uvádět samostatně.

Identifikace neovlivněných předmětů ochrany
Autoři hodnocení identifikovali druhy, jež nebudou záměrem ovlivněny. Jedná se o
následující druhy:
Čolek velký (Triturus cristatus)
Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Hnědásek chrastavcový (Euphydrias aurinia)
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
Pochop rákosní(Circus aeruginosus)
Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
Důvody zařazení druhů do této kategorie autoři uvádějí jmenovitě u každého druhu
samostatně.
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Posudek hodnocení Přeložka silnice I/13 v úseku Ostrov - Smilov.

Stanovisko posuzovatele

S uvedeným výčtem a důvody k zařazení druhů do tohoto výčtu lze bez výhrad souhlasit.

Závěry a doporučení
Kapitola obsahuje dílčí závěry týkající se eliminace a minimalizace negativních vlivů,
kompenzace v případě přetrvávajících vlivů a souhrn.
Eliminace a minimalizace negativních vlivů stanovuje zásady (celkem 5zásad) obecně
platných pro realizaci kterékoliv z variant.
Kompenzace v případě přetrvávajících negativních vlivů obsahuje souhrn kompenzačních
opatření které jsou jak na úrovni obecné (bod 1,4), tak na úrovni zásahů v jednotlivých
variantách (bod 2,3).
Souhrn obsahuje doporučení realizovat pouze jedinou variantu z uvedených a to variantu P1
za předpokladu splnění všech podmínek uvedených v části 5.2.2 opatření k minimalizaci
možných negativních vlivů.

Stanovisko posuzovatele

Autoři vcelku přehledně hodnotí jak obecné tak konkrétní podmínky pro možnou realizaci
uvedených variant. S jednotlivými závěry lze souhlasit, neboť vycházejí z kvalitních průzkumů
a dobře zpracovaných ekologických nároků hlavních předmětů ochrany (druhů) a
ekologických požadavků na prostředí (stanoviště). Autoři se snaží do samého závěru držet
hodnocení na úrovni všech variant, což je poměrně náročné, ale není na úkor přehlednosti.
V samotném závěru (Souhrn) doporučují jednoznačně jedinou variantu – P1- vzhledem
k požadavku soustavy Natura 2000 udržet celistvost a nenarušenost soustavy. Vzhledem k výše
uvedenému s názorem autorů lze souhlasit.

RNDr. Jiří Veselý
autorizovaná osoba pro hodnocení dle §45i zák. 114/92 Sb.
číslo rozhodnutí o udělení autorizace 630/709/05
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