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A. Údaje o oznamovateli
1. Obchodní firma
Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. IČ
659933990

3. Sídlo
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD

B. Údaje o stavbě a hodnocených změnách stavby
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název stavby a seznam změn
Název stavby: Stavba silnice I/37 Březhrad – Opatovice
Název záměru v procesu EIA: Silnice I/37 v úseku Hradec Králové - Hrobice
V řešeném úseku silnice I/37 Březhrad - Opatovice se jedná o přestavbu směrově
rozdělenou v nové trase obchvatem obce Opatovice n.L. Trasa prochází přes pozemky
evidované jako nemovitá kulturní památka - Klášteřiště a inundačním územím řeky Labe.
Začátek stavby navazuje na úsek čtyřpruhé komunikace za mimoúrovňovou křižovatkou u
obchodní zóny v km 31,199 (staničení silnice I/37) v k.ú. Březhrad. Stavba končí na
plánované mimoúrovňové křižovatce s rychlostní silnicí R35 - součást stavby R35 Sedlice Opatovice. Šířkové uspořádání silnice I/37 v předmětném úseku odpovídá kategorii S
24,5/100. Úsek stavby I/37 Březhrad - Opatovice má stavební délku 3,266 km. Konstrukce
vozovky je projektována s živičným krytem na třídu dopravního zatížení I.
Objektová skladba zahrnuje celkem 26 stavebních objektů. V trase bude vybudována jedna
MÚK pro napojení Opatovic nad Labem na silnice I/37. Součástí stavby jsou tři mosty. První
most v km stavby 1,624 převádí silnici I/37 přes větev navržené MÚK, Opatovický kanál,
stávající silnici III/29813 a Plačický potok. Druhý most v km 2,541 převádí silnici I/37 přes
vodní tok Mlýnský náhon. Třetí most v km 2,847 je most inundační, jelikož je trasa
komunikace vedena inundačním územím řeky Labe.
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V km 2,000 je na pravé straně silnice z důvodů přilehlé vodní plochy navržena opěrná zeď.
Při křížení silnice I/37 s Plačickým potokem v km 0,242 a km 1,472 je v rámci stavby řešena
úprava rámových propustků. Nová trasa silnice také vyvolává úpravy stávajících podzemních
i nadzemních inženýrských sítí a úpravu nadzemního horkovodu v km 0,996. Na eliminaci
vlivu stavby na životní prostředí jsou v prostoru zástavby obce Opatovice nad Labem
navrženy protihlukové stěny. V objektové skladbě je i demolice hospodářské budovy
(realizováno v předstihu, není součástí PDPS) a vegetační úpravy.
Výškový průběh nivelety komunikace je koncipován s ohledem na hladinu stoleté vody v
inundačním území řeky Labe a výšku mostu přes Opatovický kanál, který přemosťuje i
křížené pozemní komunikace a Plačický potok.

Širší vztahy a základní informace o stavbě jsou patrné z následujících podkladů:

Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího úseku dvoupruhé komunikace I/37 na čtyřpruhou,
směrově rozdělenou komunikaci kategorie S 24,5/100, která svým začátkem naváže na již
dokončený úsek od Hradce Králové a svým koncem na úsek R 35 Sedlice - Opatovice s
mimoúrovňovou křižovatkou v oblasti mezi Opatovicemi nad Labem a Elektrárnou Opatovice.
Konec řešeného úseku také respektuje připojovací a odbočovací pruh mimoúrovňové
křižovatky. Realizací obchvatu se zároveň odstraní nežádoucí rozdělení obytné zástavby
Opatovic nad Labem.
Stávající komunikace I/37 je po dokončení obchvatu využita jednak pro připojení Opatovic
nad Labem na obchvat I/37 a silnici III/29813 do Vysoké nad Labem a jednak jako místní
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komunikace od stávající čerpací stanice pohonných hmot do konce úseku u bývalého
fotbalového hřiště. Na konci úseku je na stávající silnici ponechán pruh pro pěší a cyklisty,
který bude od příkopu obchvatu oddělen zábradlím o celkové délce 70 m.
Začátek stavby čtyřpruhové komunikace obchvatu I/37 km 0,000 navazuje na konec
dokončeného čtyřpruhového úseku silnice I/37 v km 31,199 a do 1,2 km pokračuje v trase
stávající komunikace. Dále je čtyřpruh veden obchvatem vlevo od stávající komunikace, kde
trasa překračuje Opatovický kanál, silnici III/29813 do Vysoké nad Labem, mlýnský náhon a
napojuje se v km 34,307 (staničení silnice I/37) na další úsek I/37, zahrnující R 35 Sedlice Opatovice. Významnými stavebními objekty celé stavby jsou tři silniční mosty o délkách
přemostění 222,56 m, 33,98 m a 207,18 m. V km 1,93094 až 2,03719 je z důvodu blízkého
koryta mlýnského náhonu navržena vpravo opěrná gabionová zeď o celkové délce 96 m.
Trasa obchvatu kříží podzemní i nadzemní kabelové sítě, které budou v rámci celé stavby
upraveny. Křížení trasy komunikace s nadzemním horkovodem si vyžádá přeložku trasy
horkovodu. Křížení Plačického potoka je řešeno rámovými propusty světlosti 2 000 x 2 500
mm.
Projekt je zpracován pro komunikaci v kategorii S24,5/100 v celkové délce 3 266 m. Příčné
uspořádání určené kategorie silnice zahrnuje dva dvoupruhové pásy s volnou šířkou 11,25 m
se středním dělicím pruhem šířky 2,0 m. Každý pás zahrnuje dva jízdní pruhy šířky 3,75 m,
vodící proužky o šířce 0,25 m a 0,5 m, zpevněnou krajnici šíře 2,0 m a nezpevněné krajnice
šíře 0,5 m.
Z důvodů vedení nivelety nad hladinou Q100 a přes silniční mosty je celá trasa komunikace
na zemním násypovém tělese. Na základě geologického průzkumu bude po sejmutí ornice a
podorničí na několika místech provedena sanace podloží. Odvodnění rovinatých částí
komunikace je navrženo do patních vsakovacích příkopů odvádějících dešťovou vodu přes
záchytné jímky s mobilními nornými stěnami do otevřených vodotečí. Jímky pro případ
havárie na komunikaci jsou navrženy podle vzorových listů VL2 217.01 98.1 MDS ČR.
V km 1,07047 vpravo je navržena odbočovací větev pro vjezd do Opatovic nad Labem o
délce 314,24 m.
V km 1,28453 vlevo je navržena připojovací větev pro výjezd z Opatovic o délce 458,91 m.
Obě větve jsou napojeny na stávající I/37, která bude ponechána i po realizaci obchvatu.
Stavba také vyvolává řešení přístupových cest na přilehlé pozemky po obou stranách stavby.
Vjezd na pozemky po levé straně komunikace až po Opatovický kanál umožňuje stávající
polní cesta na pravém břehu kanálu, která navazuje na stávající polní cesty včetně
přemostění křižujících vodotečí v prostoru mezi korytem Labe a silnicí I/37. Přístup na
pozemek mezi připojovací větví a trasou horkovodu umožňuje odsazené čelo nového
propustku v km 0,18690 připojovací větve. Přístup na pozemek pod začátkem mostu SO 201
v km 0,335 připojovací větvě umožňuje sjezd přes hospodářský přejezd délky 12 m. Přístup
na pozemky po obou stranách obchvatu za koncem mostu SO 201 umožňuje jednak cesta
po hrázce přivaděče vody do Elektrárny Opatovice, jednak stávající cesta přes mlýnský
náhon k bývalému hospodářskému objektu SO 002 v km 2,2, která bude novým silničním
tělesem přerušena. Přístup na přilehlé pozemky mezi mlýnským náhonem a bývalým
fotbalovým hřištěm umožňuje nový sjezd ze stávající silnice u km 3,0 a dále nový sjezd z
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místní komunikace za bývalým fotbalovým hřištěm. Všechny přístupy na pozemky byly
projednány dne 2.12.2002 na Obecním úřadě Opatovice nad Labem.
V procesu EIA (ve stanovisku EIA) byla doporučena k realizaci varianta III (obchvat
obce Opatovice).
Varianta III byla doporučena především na základě požadavku Krajské hygienické stanice z
důvodu podstatně menších vlivů na veřejné zdraví a na základě požadavku zastupitelstva
obce Opatovice také z důvodu podstatně menších vlivů na veřejné zdraví, z důvodu menších
vlivů na krajinu a krajinný ráz (varianta II generovala až 6 m vysoké protihlukové stěny podél
průtahu, které by rozdělovaly obec) a z důvodu znemožnění komunikačního napojení mezi
oběma rozdělenými částmi obce.
Varianta I - bez činnosti přestavovala pokračování původního stavu dvoupruhové
komunikace procházející obcí s nadlimitními vlivy hluku, nijak neplnila požadavek na
realizaci čtyřpruhové komunikace a byla hodnocena jako referenční. Tato varianta
nepodléhala procesu EIA.

Seznam změn:
1) Změny stavby, které nebyly součástí původního hodnocení EIA, avšak byly
projednané v rámci územních a stavebních řízení
Oproti záměru řešeném v procesu EIA (Silnice I/37 v úseku Hradec Králové - Hrobice) je
stavba silnice I/37 Březhrad - Opatovice pouze částí tohoto záměru. Tento proces EIA řešil i
předchozí úsek I/37 Hradec Králové - Rybárna - Březhrad a následující úsek I/37 Opatovice Hrobice. V rámci stavby silnice I/37 Březhrad - Opatovice proto nemohly být řešeny
podmínky EIA pro předchozí a následující úseky.
Dle souhlasného stanoviska EIA byla realizována posuzovaná a doporučená varianta III
(obchvat Opatovic). Proto nemohly být plněny podmínky stanoviska EIA, které se týkaly
výlučně další posuzované (ale nedoporučené) varianty II (průtah Opatovicemi).
Zůstala zachována kategorie silnice - tedy S 24,5/100.

Z identifikovatelných změn došlo k:
Z1. Vypuštění cyklistické stezky vedené souběžně s I/37
Týká se podmínky stanoviska EIA č. 38 Vybudovat souběžnou cyklistickou stezku v úseku
Hradec Králové - Hrobice, která by měla být součástí výstavby nové silnice a tím eliminovat
střety cyklistů s motorovými vozidly, zvýšit bezpečnost silničního provozu a nepřímo podpořit
ekologický a tedy i zdravější způsob dopravy.
Od doby provedení procesu EIA bylo zjištěno, že cyklostezka by měla plnit nejen dopravní,
ale i rekreační funkci. Pro prostory určené k rekreaci je nezbytné plnění příslušných
hlukových limitů dle legislativy ochrany veřejného zdraví. Při vedení cyklostezky souběžně se
silnicí I/37 by bylo možné jejich zajištění pouze s výstavbou protihlukových stěn v rámci
celého souběhu cyklostezky a silnice I/37. Předpokládaná výška protihlukové stěny pro
zajištění hlukových limitů je cca 6 m.

7

Z tohoto důvodu bylo upuštěno od souběžné výstavby cyklostezky. Města Hradec Králové,
Pardubice, Královéhradecký i Pardubický kraj ve spolupráci připravují samostatnou komfortní
cyklostezku, která propojí krajská města. Je projektována pod názvem „Cyklostezka Hradec
Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku“. Tato cyklostezka je zahrnuta do generelu
cyklodopravy obou krajů. Je navržena podél toku řeky Labe ve vzdálenějším souběhu s I/37
ve srovnání s původní úvahou v procesu EIA.
Její celková délka je 22 km. Z toho 5,1 km vede v Královéhradeckém kraji, 16,9 km v kraji
Pardubickém.
Úsek Brozany – Pardubice, vedený po protipovodňové hrázi a úsek Brozany - Ráby jsou již
vybudované a otevřené pro veřejnost.
Úsek Hradec Králové – Ráby je vyprojektována ve stupni dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR) a probíhá projednání dokumentace k vydání územního rozhodnutí.
V březnu 2015 bylo vydáno územní rozhodnutí na 6,5 km úsek Hradec Králové - Vysoká nad
Labem. Stavební práce by měly začít začátkem roku 2016.
Zároveň je možno konstatovat, že v úseku Březhrad - Opatovice je cyklodoprava dostatečně
zajištěna po stávajících cyklotrasách vedoucích po málo frekventovaných silnicích a nově
vybudované cyklostezce.

"Vypuštění cyklistické stezky vedené souběžně s I/37" nebylo součástí
původního hodnocení EIA. Součástí původního hodnocení EIA byla naopak
"realizace cyklistické stezky".

Tato změna plní také požadavek Zeleného kruhu:
Úpravy komunikací ve prospěch chodců, cyklistů a veřejné hromadné dopravy Zužování jízdních pruhů vozovek nebo úprava jejich směrového (případně výškového)
vedení v zájmu uvolnění prostoru pro zastávky veřejné linkové dopravy, cyklistické pruhy
nebo pásy (cyklostezky). Doplnění (případně rozšíření) chodníků, pokud v dané lokalitě
chodníky chybí, nebo mají nevyhovující technické parametry. Přechody a bezpečnostní
nasvětlení. Cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu, případně docílit s jasnou
preferencí méně chráněných účastníků provozu (chodci, cyklisté) a ekologických druhů
dopravy (veřejná hromadná doprava).
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Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku
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Z2. Výstavba nového inundačního mostu
Jedná se o plnění podmínky stanoviska EIA č. 2. Stanovit přesněji niveletu stoleté vody a
následně vyhodnotit vlivy silnice na povodňové průtoky v uvedeném území včetně návrhů na
opatření (např. inundační propustky, ochranné hráze). V procesu EIA byl záměr konzultován
s Povodím Labe a.s. se závěrem, že ve fázi EIA nelze stanovit konkrétní protipovodňová
opatření. Po výběru konečné varianty bylo ve fázi ÚR pro plnění výše uvedené podmínky
zpracován podrobný hydrologický model - Posouzení odtokových poměrů (HYDROEXPERT
s.r.o.), z jehož závěrů vyplynula potřeba realizace inundačního mostu.
Na základě uvedeného posouzení je navržen inundační most, který zamezí vzdouvání
hladiny Q100 Labe v oblasti mezi nově navrženým a starým tělesem komunikace I/37. Nový
inundační most eliminuje vzdutí a přelití vody přes korunu stávající komunikace I/37 směrem
do obce Opatovice nad Labem. Jedná se o most sestávající ze dvou samostatných
konstrukcí. Délka přemostění: levý most 207,18m, pravý most 206,54 m. Volná šířka mostu:
levý i pravý most 11,25 m.

Umístění změny
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Pohled od východu

2) Změny stavby před jejím dokončením projednané dle § 118 stavebního
zákona
Z3. Přeložka silnice I/37, km 2,510 - 3,266 (KU) a Inundační most - km 2,847
Jedná se o část obchvatu obce Opatovice nad Labem, tj. pokračování silnice ve směru na
Hradec Králové. Změna objektu spočívá ve změně nivelety komunikace v úseku od km 2,6 3,2. V prostoru inundačního mostu bude z důvodu zajištění odvodnění stavby upravena
niveleta vozovky (výškový oblouk vydutý nahrazen vypuklým). Směrové vedení komunikace
zůstává beze změny. Změna nivelety komunikace bude mít vliv na tvar zemního tělesa a
vyvolá posun paty svahu u mostních opěr.
Nosnou konstrukci mostu tvoří trámová spojitá konstrukce z předpjatého betonu o osmi
polích, rozpětí 20,20 + 6 x 28,20 + 20,20 m. Změna objektu spočívá ve změně nivelety na
mostě. Změna nivelety vyvolá úpravu některých konstrukčních prvků mostu (délku pilířů).
Průběh nivelety jízdních pásu bude odlišný, mění se i způsob překlápění (překlápění pravého
jízdního pásu bude podél vnější hrany vozovky).
Odůvodnění:
Stavební úřad opatřením ze dne 25.8.2010 oznámil zahájení řízení o povolení změny stavby
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož je mu rozestavěná stavba dobře známa a
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných změn, upustil ve smyslu
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání a určil
11

lhůtu k uplatnění námitek a stanovisek nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení s tím, že k připomínkám, které budou uplatněny po tomto termínu se nepřihlíží.
Současně s tím stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že mají možnost seznámit se s
podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí lhůty k podání námitek. Námitky k řízení o změně stavby
před jejím dokončením nebyly podány.

Umístění změny
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Z4. Most přes Opatovický kanál v km 1,624
Jedná se o most o šesti polích, který se skládá ze dvou samostatných konstrukcí. Nosnou
konstrukci tvoří monolitický, dodatečně předpjatý dvoutrám s koncovými železobetonovými
příčníky. Spodní stavbu tvoří krajní masivní železobetonové opěry a dvousloupové vnitřní
pilíře. Založení spodní stavby je na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Délka mostu je
236,23 m (levý most) a 232,26 m (pravý most).
Změna mostního objektu spočívá ve změně tvaru nosné konstrukce z jednotrámové na
dvoutrámovou a to z důvodu možnosti využití visuté skruže s podvěsným bedněním, která
urychlí postup výstavby a minimalizuje zásah do pozemků pod mostem. Tvar opěr mostu se
nezmění, tvar pilířů bude upraven do tvaru „V" tak, aby každé rameno pilíře podpíralo jeden
trám. Dispozice mostu zůstane zachována, poloha pilířů ve vztahu k Opatovickému kanálu
ani zásah do ochranných pásem se nemění.
Změna parametrů mostu vyplynula z přehodnocení technického řešení, kdy upravená
konstrukce byla vyhodnocena jako technicky a esteticky vhodnější. Změna mostu byla
projednána a odsouhlasena s orgány ochrany přírody, životního prostředí a se správcem
toku.
Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
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Pohled od západu
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Změna charakteru pilířů a minimalizace zásahu do pozemků pod mostem je hlavním
předmětem této změny.

Z5. Most přes mlýnský náhon v km 2,546
Změna stavby před jejím dokončením se týká objektu: SO 202 Most přes mlýnsky náhon v
km 2,546.
Most převádí silnici I/37 přes mlýnský náhon (Libišanský potok). Nosná konstrukce je
navržena jako železobetonový monolitický polorám o jednom poli, šikmý, s normovou
zatížitelností. Mostovka je tvořena náběhovou deskou o tloušťkách 600 mm uprostřed pole a
1000 mm ve vetknutí do svislé stěny. Svislé stěny polorámu jsou založeny na pilotách DN
1200 mm. Délka mostu je 33,98 m, délka přemostění je 13,83 m.
Změna parametrů mostu (zkrácení rozpětí mostu) vyplynula z přehodnocení průchodnosti
prvků ÚSES v místě křížení mlýnského náhonu s přivaděčem vody pro elektrárnu Opatovice,
který je průchodný pouze pro vodní živočichy. Zkrácení mostu bylo projednáno a
odsouhlaseno s orgány ochrany přírody, životního prostředí a se správcem toku.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby z hledisek
uvedených v §118 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním ani užíváním nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně ohrožena či omezena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnými osobami a splňuje
technické požadavky na výstavbu. Změna stavby není v rozporu s podmínkami stanovenými
ve stavebním i územním rozhodnutí. Předmětné pozemky na nichž bude provedena změna
stavby jsou uvedeny v rozhodnutí na změnu stavby před jejím dokončením.
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Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení změny nedokončené stavby, a
proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno. Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
Umístění změny

16

Pohled od východu

3) Změny uvedené v dokumentech PEI (Project environmental information)
Z2. Výstavba nového inundačního mostu
Jedná se o plnění podmínky stanoviska EIA č. 2. Stanovit přesněji niveletu stoleté vody a
následně vyhodnotit vlivy silnice na povodňové průtoky v uvedeném území včetně návrhů na
opatření (např. inundační propustky, ochranné hráze). V procesu EIA byl záměr konzultován
s Povodím Labe a.s. se závěrem, že ve fázi EIA nelze stanovit konkrétní protipovodňová
opatření. Po výběru konečné varianty bylo ve fázi ÚR pro plnění výše uvedené podmínky
zpracován podrobný hydrologický model - Posouzení odtokových poměrů (HYDROEXPERT
s.r.o.), z jehož závěrů vyplynula potřeba realizace inundačního mostu.
Na základě uvedeného posouzení je navržen inundační most, který zamezí vzdouvání
hladiny Q100 Labe v oblasti mezi nově navrženým a starým tělesem komunikace I/37. Nový
inundační most eliminuje vzdutí a přelití vody přes korunu stávající komunikace I/37 směrem
do obce Opatovice nad Labem. Jedná se o most sestávající ze dvou samostatných
konstrukcí. Délka přemostění: levý most 207,18m, pravý most 206,54 m. Volná šířka mostu:
levý i pravý most 11,25 m.
Umístění a foto - viz předchozí text.
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4) Změny uvedené a popsané v projektových žádostech
Z3. Přeložka silnice I/37, km 2,510 - 3,266 (KU) a Inundační most - km 2,847
Po zahájení prací na hlubinném zakládání se projevil problém kolize s vedením VN, které
kříží budovanou I/37.
Svěšení kabelů VN (dočasné odstranění) nebylo s ohledem na
konstrukci vedení možné a muselo se tedy přistoupit k řešení založení v dotčeném
technologií mikropilot místo hlubinného založení na velkoprůměrových pilotách.
Další změnou byla úprava výškového vedení mostu.
Řešení nosné konstrukce v
podrobnostech RDS přineslo úsporu v kubaturách betonu a předpínací i betonářské výztuže.
Dále byla dohodnuta úprava říms mostu tak, aby mohl být vypuštěn pochozí rošt v zrcadle.
Výraznou úsporou je rovněž úprava odvodňovacího systému (nově pouze svislé svody u
pilířů). Během výstavby skruže nosné konstrukce se projevilo nedostatečně únosné podloží,
které muselo být pro zajištění požadované únosnosti sanováno lomovým kamenem.

Z4. Most přes Opatovický kanál v km 1,624
Jedná se především o změnu tvaru nosné konstrukce mostu a pilířů a novou technologii
výstavby nosné konstrukce mostu. Jednotrámový příčný profil nosné konstrukce byl změněn
na staticky výhodnější dvojtrám. S tím souvisí i úprava pilířů do tvaru V tak, aby každé
rameno pilíře podpíralo jeden trám. Dále dochází ke změně technologie výstavby NK. Místo
tradiční skruže, která podpírá bednění zdola, bude použita mostová visutá skruž, na které je
bednění zavěšeno bez nutnosti budovat mezipodpory. Tato skruž je ukotvena vždy jen v
místě pilířů, takže není závislá na stavu podloží pod mostem. To má v konkrétním případě
mostu SO 201 velký význam vzhledem k poloze mostu v záplavovém území řeky Labe a
nebezpečí případného poklesu klasické skruže v případě povodňového vzestupu hladiny.
Visutá skruž umožní přechod významné technické památky Opatovického kanálu bez
zásahu do chráněných břehových partií a bezproblémové překlenutí silnice do Vysoké nad
Labem. Navíc má nová skruž sofistikovaný systém rektifikace bednění, který umožňuje
vyrovnávat případné rozdíly i v průběhu betonáže. Dosáhne se tak velmi dobrých výsledků z
hlediska dodržení tvaru nosné konstrukce. Řešení nosné konstrukce mostu umožňuje
kvalitnější a k území šetrnější výstavbu s využitím visuté skruže. Změnou tvaru nosné
konstrukce dojde i přes použití kvalitnější technologie na mostním objektu k celkové úspoře
finančních prostředků - a to při zvýšení užitné hodnoty a zlepšení estetického výrazu mostu.
Umístění a foto - viz předchozí text.

Z5. Most přes mlýnský náhon v km 2,546
Původně navržený jednopólový most (pro každý směr zvlášť) z prefabrikovaných nosníků byl
změněn na monolitický jednopólový polorám s menším rozpětím, budovaný na pevné
podpěrné skruži. Současně byl zmenšen i průměr pilot. Byly doplněny úpravy koryta
vodoteče pod mostem, které při větším rozpětí mostu nemusely být řešeny.

Z6. Most přes náhon – ulice Klášterní
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Jedná se především o změnu typu a tvaru nosné konstrukce a o novou technologii výstavby
nosné konstrukce mostu. Původně byl navržený obloukový most vetknutý do základů. Jeho
nosnou konstrukci tvořila monolitická železobetonová klenbová deska vetknutá do úložných
prahů uložených na pilotách. K výstavbě této nosné konstrukce mostu by bylo nutno použít
pevnou skruž. Po detailním místním šetření byly zjištěny velmi špatné a nepříznivé podmínky
pro provedení pevné skruže a tudíž i složitá realizace monolitické železobetonové
konstrukce mostu. V rámci této změny byla v RDS nosná konstrukce mostu navržena jako
ocelobetonová konstrukce se zabetonovanými nosníky, které jsou doplněny podélnými
úhelníky sloužící jako podpory pro ztracené bednění. Tato konstrukce již při výstavbě
nevyžadovala použití pevné skruže.

Umístění změny
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Z7. Přeložka silnice I/37
Změna zahrnuje vícepráce spojené s prováděním sanačních vrstev podloží násypů a
následného zvětšení kubatury násypů na základě skutečného zaměření množství sejmuté
ornice. Potřebu provedení sanačních vrstev podloží násypů není možné exaktně stanovit při
původním inženýrsko-geologickém průzkumu. K těmto vícepracím bylo přistoupeno na
základě kontroly stavu obnaženého podloží násypů a výsledků zatěžovacích zkoušek.
Zvětšení kubatury násypů – tyto vícepráce vznikly v důsledku skutečného zaměření
množství sejmuté ornice, které bylo větší oproti zadávacímu projektu. Potřeba těchto prací
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, jelikož množství sejmuté ornice
nelze exaktně stanovit při původním pedologickém průzkumu.
V průběhu realizace vznikla nutnost úpravy příčného sklonu vozovky z důvodu změny
příslušné technické normy – ČSN 73 6101, která začala platit v průběhu realizace stavby, a
která upravuje příčný sklon vozovky z 3,5% na 3,8%.
Dalšími změnami jsou doplnění zábradelního svodidla včetně jeho betonového základu (na
vnějších stranách jízdních pásů) a betonového svodidla (v SDP) v prostoru přeložky
horkovodu, doplnění závor v místech služebních sjezdů k horkovodu v km -0,050 a 0,324 a
další drobné změny v odvodnění, vypuštění štěrbinových žlabů a upřesněny délky
odvodňovacích žlabů monolitických i prefabrikovaných.
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Změny, které byly diskutovány v rámci stavby silnice I/37 Březhrad - Opatovice, ale
jsou umístěny mimo tuto stavbu (ZM)
ZM1. Použití stabilizátu
Týká se podmínky Stanoviska EIA č. 24. "Provést laboratorní rozbory výluhů násypových
materiálů používaných v blízkosti depresního kužele vodních zdrojů. V rámci předběžné
opatrnosti nedoporučujeme v tomto prostoru použít stabilizát, pokud by byl na základě
laboratorních zkoušek při stavbě použit, neboť nejsou zatím zkušenosti z jeho dlouhodobým
využitím."
Požadavek na provedení laboratorních rozborů výluhů násypových materiálů a nedoporučení
použití stabilizátu se týká prostoru "blízkosti depresního kužele vodních zdrojů". Tento
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prostor se netýká stavby I/37 Březhrad - Opatovice, ale následujícího úseku I/37 Opatovice Hrobice, který je součástí stavby "R35 Sedlice - Opatovice".
Cca 3 km jižně od Stavby I/37 Březhrad - Opatovice prochází silnice I/37 (úsek Opatovice Hrobice podél hranice revidovaného PHO I. stupně a II.a stupně (= možný "depresní kužel")
vodního zdroje Hrobice – Oplatil.
Pozn.: Během období mezi procesem EIA a začátkem výstavby byly doplněny všechny
potřebné atesty dokládající nezávadnost stabilizátu vč. stanoviska Krajského úřadu uvedené v příloze.

Umístění změny
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ZM2. Vypuštění nadjezdu pro pěší v místě křižovatky R35 s I/37 do průmyslového
areálu (Elektrárny Opatovice, učiliště, sklady)
Jedná se o část podmínky stanoviska EIA č. 39 V místě křižovatky R-35 s I/37 vybudovat
nadjezd pro pěší a cyklisty do průmyslového areálu (Elektrárny Opatovice, učiliště, sklady).
Netýká se posuzované stavby, ale následujícího úseku I/37 Opatovice - Hrobice, který je
součástí stavby "R35 Sedlice - Opatovice".
Ve skutečnosti byl vybudován podchod pro pěší a cyklisty a zároveň je zde veden nadjezd,
který je využitelný pro cyklisty. Cca 1,5 km jižně od posuzované stavby.

Umístění změny
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Situace realizace

ZM3. Nerealizace nezávadného odstranění dvou skládek odpadů
Jedná se o plnění podmínky stanoviska EIA č. 31 Dvě skládky odpadů, které jsou umístěny v
trase navržené silnice, je třeba na základě odborné expertízy nezávadně zlikvidovat na
zabezpečené skládce odpadů.
Jak vyplývá z textu dokumentace EIA, jednalo se dvě zmineralizované a zrekultivované
úrovňové skládky komunálních odpadů cca ze šedesátých let minulého století v intravilánu
obce Opatovice, které by mohly kolidovat se stavebními pracemi. Dle posudku EIA na
základě vyjádření OkÚ Pardubice a ČIŽP OI Hradec Králové se jednalo o skládky na
pozemcích 1549/1 a 1549/2. Na pozemku 1549/1 je umístěna zpevněná plocha parkoviště
Autobazaru, na pozemku 1549/2 je zapojený porost dřevin. Pozemky jsou odděleny od
pozemku Stavby I/37 Březhrad - Opatovice pozemkem staré silnice I/37.
Ve skutečnosti nebyly žádné skládky odpadů při výstavbě Stavby I/37 Březhrad - Opatovice
nalezeny.
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5) Změny uvedené v dopise EK č.j.: Ref. Ares(2014)39462129-20/10/2014
5.a. Neposouzené změny projektu (např. přidání nového „inundačního mostu“, různé
technické změny stavebních objektů a změny v použití materiálů pro náspy –
modifikovaný popílek)
Inundační most nemohl být v procesu EIA posouzen, protože jeho potřeba vyplynula z plnění
podmínky stanoviska EIA č. 2. Stanovit přesněji niveletu stoleté vody a následně vyhodnotit
vlivy silnice na povodňové průtoky v uvedeném území včetně návrhů na opatření (např.
inundační propustky, ochranné hráze). V procesu EIA byl záměr konzultován s Povodím
Labe a.s. se závěrem, že ve fázi EIA nelze stanovit konkrétní protipovodňová opatření. Po
výběru konečné varianty bylo ve fázi ÚR pro plnění výše uvedené podmínky zpracován
podrobný hydrologický model - Posouzení odtokových poměrů (HYDROEXPERT s.r.o.), z
jehož závěrů vyplynula potřeba realizace inundačního mostu.
Na základě uvedeného posouzení je navržen inundační most, který zamezí vzdouvání
hladiny Q100 Labe v oblasti mezi nově navrženým a starým tělesem komunikace I/37. Nový
inundační most eliminuje vzdutí a přelití vody přes korunu stávající komunikace I/37 směrem
do obce Opatovice nad Labem. Jedná se o most sestávající ze dvou samostatných
konstrukcí. Délka přemostění: levý most 207,18m, pravý most 206,54 m. Volná šířka mostu:
levý i pravý most 11,25 m.
Inundační most byl předmětem dokumentace pro územní rozhodnutí i stavební povolení a v
rámci územního řízení a stavebního povolení projednán dle stavebního zákona vč.
připomínkového řízení.
Technické změny stavebních objektů mají charakter změny technologie výstavby, kterou
proces EIA neřešil a ani řešit nemohl, protože ve fázi EIA nebyl znám detailní technologický
projekt výstavby.
S použitím materiálů pro náspy – modifikovaný popílek proces EIA počítal, nedoporučoval
použít stabilizát v blízkosti depresního kužele vodních zdrojů, což je prostor poblíž úseku
silnice I/37 Opatovice - Hrobice, který je součástí stavby R35 Sedlice - Opatovice.

5.b. Chybějící dokumentace ohledně zajištění splnění souladu s čl. 8 a 9 Směrnice o
EIA a také zdůvodnění pro výběr variant
Návrh a technické prověření koridorů
Vzhledem k tomu, že v daném prostoru je reálný pouze jeden dopravní koridor, který spojuje
lokality Březhrad a Opatovice n.L., bylo zájmové území pro detailní technické řešení
vymezeno jako pás kolem této spojnice.

Analýza enivronmentální citlivosti území
Výsledný stav ekologické zátěže území je dán superpozicí všech očekávaných vlivů z
provozu komunikace.
Pro zmapování nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících možnosti trasování komunikace byly
vypracovány následující studie:
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-

Hluková studie I/37 Březhrad - Opatovice (SUDOP Praha a.s., 2004, 2008)

-

Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek z dopravy (RNDr. Jan Maňák, 2002)

-

Studie odtokových poměrů (AQUAGEO, v.o.s., 2002)

-

Hydrotechnické posouzení přeložky silnice I/37 Březhrad - Opatovice (HYDRO Expert
s.r.o., 2002)

-

Vyhodnocení podmínek orgánů ochrany přírody na stavbu silnice I/37 v úseku
Opatovice - Březhrad (RNDr. Jiří Veselý, 2007)

Na základě vymezení ekologických a urbanistických hodnot zájmového území bylo navrženo
řešení trasy komunikace ve variantě „Obchvat Opatovic". Výše uvedené doprovodné studie
rozpracovaly a doplnily závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Potřeba hodnocené stavby v daném území byla vyvolána objektivními důvody vyplývajícími z
její navrhované funkce a ze současného stavu silniční sítě.
Trasa silnice prochází převážně volnou krajinou, sídel se dotýká jen okrajově. Při hledání
trasy bylo nezbytné sledovat následující cíle:
-

chránit obyvatele dotčených obcí před nepříznivými účinky automobilového provozu

-

chránit přírodu a krajinu před negativními dopady výstavby, existence komunikace i
vlastního automobilového provozu.

Komunikace I/37 tvoří velmi výraznou umělou krajinnou osu. Zásah stavby do krajinného
rázu zmírňuje skutečnost, že u 1/3 trasy obchvatu se jedná o rozšíření stávající silnice.
Významnými prvky z hlediska krajinného rázu jsou nově navrhované mostní objekty a
protihlukové stěny. Tyto objekty budou zapojeny do stávající krajiny v rámci projektu
vegetačních úprav včetně ozelenění svahů silničního tělesa, který bude zpracován detailněji
v dalším stupni projektové dokumentace.
Vybraná trasa I/37 Opatovice - Březhrad byla ve své části posuzována ve dvou směrových
podvariantách „Průtah Opatovicemi" a „Obchvat Opatovic". Variantně se dále posuzovalo
výškové uspořádání trasy, protože z důvodů vedení nivelety obchvatu Opatovic nad hladinou
Q100 a přes silniční mosty je celá trasa komunikace na zemním násypovém tělese.

Technická revize studie
Na výsledky analýzy enivronmentální citlivosti území navázaly technické studie:
-

Hluková studie I/37 Březhrad – Opatovice, Ekoteam, 2003

-

Silnice I/37 v úseku Březhrad - Opatovice, Posouzení vlivů záměru na migraci
živočichů a návrh opatření pro omezení negativních vlivů stavby na jejich migraci
(RNDr. Jiří Veselý, 2008)

-

Vyhodnocení podmínek orgánů ochrany přírody na stavbu silnice I/37 v úseku
Opatovice - Březhrad a aktualizace druhů pro které byla udělena výjimka ze zákona
114/92 Sb. (RNDr. Jiří Veselý, 2008)
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Přijetí rozhodnutí
Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Krajským úřadem
Pardubického kraje rozhodlo o zahájení procesu EIA a o rozpracování dílčích úseků koridoru
v technických variantách.

Zdůvodnění pro výběr variant
Porovnání variant řešení
Umístění stavby vyplývá z návrhu celé trasy rekonstrukce I/37 Hradec Králové - Hrobice
podle studie Dopravoprojektu Brno z roku 1996, která řešila rozšíření I/37 v celé části na
čtyřpruhou komunikaci s navrženými variantami průjezdu Opatovic a obchvatu Opatovic.
Výstavba silničního obchvatu je také v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Opatovic
a umožní lepší hospodářské využití území obce, které stávající trasa I/37 rozděluje.

Varianta - průtah Opatovicemi
Rozšíření silnice vlevo od stávající komunikace si vyžádá demolici 1 domu, rozšíření vpravo
pak rozsáhlejší demolici obytných objektů a zásah do stávající čerpací stanice. Dojde k
faktickému rozdělení obce Opatovice. Pěší spojení východní části obce bude řešeno
mimoúrovňovou lávkou. Dopravní spojení s obcí bude možné jen přes MÚK Opatovice.
Dopravní napojení obce Opatovice na silnici I/37 bude možné jen na MÚK silnice I/37 a R35
jižně od Opatovic.

29

Varianta „průtah Opatovicemi" - stav z roku 1996
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Varianta - obchvat Opatovic
Před stávající křižovatkou s místní komunikací z Vysoké nad Labem se navržená trasa
odklání vlevo od stávající silnice I/37, dále po přemostění Opatovického kanálu vede po
pravém břehu přivaděče vody do Elektrárny Opatovice a v prostoru u fotbalového hřiště se
znovu připojuje na stávající trasu. Místní komunikace z Vysoké nad Labem bude spolu s
Opatovickým kanálem navrženou komunikací přemostěna.
Obec zůstane přirozeně spojena v jeden celek, nedojde k asanaci žádné nemovitosti. Bude
možné i přímé napojení Opatovic nad Labem na rekonstruovanou silnici ve směru na Hradec
Králové.

Varianta „obchvat Opatovic" – stav z roku 1996 – doporučená varianta
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V rámci dokumentace EIA na uvedený záměr byly porovnány obě řešené varianty (průtah i
obchvat Opatovic) s tím, že z provedeného procesu posuzování vlivů na životní prostředí se
jako příznivější vůči životnímu prostředí jeví varianta obchvatu Opatovic.
K výběru variant vydaly souhlasné stanovisko dotčené orgány státní správy a dotčená obec
Opatovice.
Varianta obchvat byla navržena k realizaci ve stanovisku EIA a to především na základě
požadavku orgánu veřejného zdraví (vykazuje podstatně nižší vlivy na zdraví) a na základě
požadavku zastupitelstva obce Opatovice (nižší vlivy na zdraví, ve variantě průtah faktické
rozdělení intravilánu obce čtyřpruhovou silnicí s 4 m vysokou a 300 m dlouhou protihlukovou
stěnou bez napojení obce).

6) Změny na základě požadavků Zeleného kruhu
ZM4. Migrační průchod v místě významného migračního koridoru
Nebyl realizován migrační průchod v místě významného migračního koridoru, který souvisí s
požadavky Zeleného kruhu. Silnice I/37 kříží nadregionální biokoridor ÚSES a také
celostátně významné migrační území. Migrační průchodnost měla být posouzena u I/37 v
rámci širších vztahů.
Významný migrační koridor navrhla AOPK v roce 2000, tedy po vydání všech rozhodnutí pro
stavbu I/37 Hrobice - Ohrazenice, které se tento koridor týká. Prostor významného
migračního koridoru je cca 6km jižně od Stavby I/37 Březhrad - Opatovice.
Silnice I/37 je v celém úseku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi čtyřpruhová, směrově
rozdělená a vybavená svodidly. Z tohoto důvodu je vozovka např. pro velké savce jen
obtížně průchodná.
Jen krátké úseky, které procházejí lesními porosty, resp. porosty dřevin jsou oplocené. To
sice zabraňuje přímému vstupu zvěře na vozovku, ovšem na druhé straně komplikuje únik
zvěře při jejím vstupu mezi vozovku a plot.
To vše má nejen negativní vliv na migraci živočichů, ale i na bezpečnost silničního provozu.
Dle ústního vyjádření zástupce Správy ŘSD Pardubice se v souvislosti s předpokládaným
zvýšením povolené rychlosti z 90 km/h na 110 (130) km/h uvažuje s kompletním oplocením
této silnice v celém úseku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
Zde lze doporučit zpracování migrační studie pro celý úsek s prověřením stávající a
očekávané intenzity migrace živočichů, využitelnosti stávajících objektů (např. mosty a
propustky) pro migraci a v případě potřeby návrh nových dodatečných migračních objektů,
které by mohly být realizovány v souvislosti s realizací oplocení.
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Umístění významného migračního koridoru
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Pohled do prostoru významného migračního koridoru od jihu

Charakter oplocení v prostoru významného migračního koridoru
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B.I.2. Kapacita (rozsah) stavby a shrnutí hodnocených změn
Rekonstrukce bývalého úseku dvoupruhé komunikace I/37 na čtyřpruhou, směrově
rozdělenou komunikaci kategorie S 24,5/100. Úsek stavby I/37 Březhrad - Opatovice má
stavební délku 3,266. Konstrukce vozovky je projektována s živičným krytem na třídu
dopravního zatížení I.
Objektová skladba zahrnuje celkem 26 stavebních objektů. V trase byla vybudována jedna
MÚK pro napojení Opatovic nad Labem na silnice I/37.
Součástí stavby jsou následující významné mosty. První most v km stavby 1,624 převádí
silnici I/37 přes větev navržené MÚK, Opatovický kanál, stávající silnici III/29813 a Plačický
potok. Druhý most v km 2,541 převádí silnici I/37 přes vodní tok Mlýnský náhon. Třetí most v
km 2,847 je most inundační, jelikož je trasa komunikace vedena inundačním územím řeky
Labe.
V km 2,000 je na pravé straně silnice z důvodů přilehlé vodní plochy navržena opěrná zeď o
délce 96,00 m.
Nová trasa silnice také vyvolala úpravy stávajících podzemních i nadzemních inženýrských
sítí a úpravu nadzemního horkovodu v km 0,996.
Pro eliminaci vlivu stavby na životní prostředí byly v prostoru zástavby obce Opatovice nad
Labem navrženy protihlukové stěny.
V objektové skladbě byla i demolice hospodářské budovy (realizováno v předstihu, není
součástí PDPS) a vegetační úpravy.

Shrnutí hodnocených změn
Screening vlivu změn na životní prostředí pro volbu dalšího postupu
Bylo provedeno předběžné hodnocení potenciálních vlivů změn na životní prostředí, aby bylo
možné rozhodnout o jejich zařazení do další etapy hodnocení. Hlavní kritéria pro hodnocení
jsou:
a) změna zasahuje ve větším rozsahu mimo trasu posuzovanou v dokumentaci EIA
b) změna představuje stavební nebo technologickou změnu záměru
c) změna svým charakterem představuje samostatný záměr, na který se nevyžaduje
hodnocení EIA
d) změna svým charakterem představuje stavební, technologické nebo ekonomické
upřesnění záměru v souladu se záměrem projednaným v procesu EIA
e) změna byla již dříve diskutovaná v rámci posuzované stavby, ale není její součástí, je
součástí jiné silniční stavby
f) změna je nově připomínkována v rámci posuzované stavby, ale není její součástí, je
součástí jiné silniční stavby

Změny kategorie I
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Změny kategorie I odpovídají kritériím pod body a) a b) a budou dále posuzovány.

Změny kategorie II
Změny kategorie II odpovídají kritériím pod body c) - f) a nepodléhají procesu EIA dle zák. č.
100/2001 Sb. Některé z nich jsou uvedeny v projektových žádostech z ekonomických
důvodů. Další změny potom nejsou součástí Stavby I/37 Březhrad - Opatovice. Tyto změny
nemají významný vliv na životní prostředí uvedené stavby a nebudou dále posuzovány.
Změny kategorie I
Změny podle kritéria a):
Takové změny Stavba I/37 Březhrad - Opatovice neobsahuje.
Změny podle kritéria b):
Z2. Výstavba nového inundačního mostu
Jedná se o výstavbu mostu v délce přemostění 207 m místo v EIA posouzené silnice
vedoucí na náspu. Trasa stanovená v EIA zůstala zachována.
Změny kategorie II
Změny podle kritéria c):
Z1. Vypuštění cyklistické stezky vedené souběžně s I/37
Jedná se o změnu, která svým charakterem představuje samostatný záměr, na který se
nevyžaduje hodnocení EIA. V úseku Březhrad - Opatovice je cyklodoprava dostatečně
zajištěna po stávajících cyklotrasách vedoucích po málo frekventovaných silnicích a nově
vybudované cyklostezce.
Města Hradec Králové, Pardubice, Královéhradecký i Pardubický kraj ve spolupráci připravují
samostatnou komfortní cyklostezku, která propojí krajská města. Je projektována pod
názvem „Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu a perníku“. Tato
cyklostezka je zahrnuta do generelu cyklodopravy obou krajů. Je navržena podél toku řeky
Labe ve vzdálenějším souběhu s I/37 ve srovnání s původní úvahou v procesu EIA.
Změny podle kritéria d):
Z3. Přeložka silnice 1/37, km 2,510 - 3,266 (KU) a Inundační most - km 2,847
Změna objektu spočívá ve změně nivelety komunikace v úseku od km 2,6 - 3,2. V prostoru
inundačního mostu bude z důvodu zajištění odvodnění stavby upravena niveleta vozovky
(výškový oblouk vydutý nahrazen vypuklým). Směrové vedení komunikace zůstává beze
změny. Změna nivelety komunikace bude mít vliv na tvar zemního tělesa a vyvolá posun
paty svahu u mostních opěr.
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Z4. Most přes Opatovický kanál v km 1,624
Změna mostního objektu spočívá ve změně tvaru nosné konstrukce z jednotrámové na
dvoutrámovou a to z důvodu možnosti využití visuté skruže s podvěsným bedněním, která
urychlí postup výstavby a minimalizuje zásah do pozemků pod mostem. Tvar opěr mostu se
nezmění, tvar pilířů bude upraven do tvaru „V" tak, aby každé rameno pilíře podpíralo jeden
trám. Dispozice mostu zůstane zachována, poloha pilířů ve vztahu k Opatovickému kanálu
ani zásah do ochranných pásem se nemění.

Z5. Most přes mlýnský náhon v km 2,546
Most převádí silnici I/37 přes mlýnský náhon (Libišanský potok). Nosná konstrukce je
navržena jako železobetonový monolitický polorám o jednom poli, šikmý, s normovou
zatížitelností. Mostovka je tvořena náběhovou deskou o tloušťkách 600 mm uprostřed pole a
1000 mm ve vetknutí do svislé stěny. Svislé stěny polorámu jsou založeny na pilotách DN
1200 mm. Délka mostu je 33,98 m, délka přemostění je 13,83 m.

Z6. Most přes náhon – ulice Klášterní
Jedná se především o změnu typu a tvaru nosné konstrukce a o novou technologii výstavby
nosné konstrukce mostu. Původně byl navržený obloukový most vetknutý do základů. Jeho
nosnou konstrukci tvořila monolitická železobetonová klenbová deska vetknutá do úložných
prahů uložených na pilotách. K výstavbě této nosné konstrukce mostu by bylo nutno použít
pevnou skruž. Po detailním místním šetření byly zjištěny velmi špatné a nepříznivé podmínky
pro provedení pevné skruže a tudíž i složitá realizace monolitické železobetonové
konstrukce mostu. V rámci této změny byla v RDS nosná konstrukce mostu navržena jako
ocelobetonová konstrukce se zabetonovanými nosníky, které jsou doplněny podélnými
úhelníky sloužící jako podpory pro ztracené bednění. Tato konstrukce již při výstavbě
nevyžadovala použití pevné skruže.

Z7. Přeložka silnice I/37
Změna zahrnuje vícepráce spojené s prováděním sanačních vrstev podloží násypů a
následného zvětšení kubatury násypů na základě skutečného zaměření množství sejmuté
ornice. Potřebu provedení sanačních vrstev podloží násypů není možné exaktně stanovit při
původním inženýrsko-geologickém průzkumu. K těmto vícepracím bylo přistoupeno na
základě kontroly stavu obnaženého podloží násypů a výsledků zatěžovacích zkoušek.

Změny podle kritéria e):
ZM1. Použití stabilizátu
Týká se podmínky Stanoviska EIA č. 24. "Provést laboratorní rozbory výluhů násypových
materiálů používaných v blízkosti depresního kužele vodních zdrojů. V rámci předběžné
opatrnosti nedoporučujeme v tomto prostoru použít stabilizát, pokud by byl na základě
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laboratorních zkoušek při stavbě použit, neboť nejsou zatím zkušenosti s jeho dlouhodobým
využitím."
Požadavek na provedení laboratorních rozborů výluhů násypových materiálů a nedoporučení
použití stabilizátu se týká prostoru "blízkosti depresního kužele vodních zdrojů". Tento
prostor se netýká stavby I/37 Březhrad - Opatovice, ale následujícího úseku I/37 Opatovice Hrobice, který je součástí stavby "R35 Sedlice - Opatovice".
ZM2. Vypuštění nadjezdu pro pěší v místě křižovatky R35 s I/37 do průmyslového
areálu (Elektrárny Opatovice, učiliště, sklady)
Jedná se o část podmínky stanoviska EIA č. 39 V místě křižovatky R-35 s I/37 vybudovat
nadjezd pro pěší a cyklisty do průmyslového areálu (Elektrárny Opatovice, učiliště, sklady).
Netýká se posuzované stavby, ale následujícího úseku I/37 Opatovice - Hrobice, který je
součástí stavby "R35 Sedlice - Opatovice".
ZM3. Nerealizace nezávadného odstranění dvou skládek odpadů
Jedná se o plnění podmínky stanoviska EIA č. 31: "Dvě skládky odpadů, které jsou umístěny
v trase navržené silnice, je třeba na základě odborné expertízy nezávadně zlikvidovat na
zabezpečené skládce odpadů."
Ve skutečnosti nebyly žádné skládky odpadů při výstavbě Stavby I/37 Březhrad - Opatovice
nalezeny.

Změny podle kritéria f):
ZM4. Migrační průchod v místě významného migračního koridoru
Nebyl realizován migrační průchod v místě významného migračního koridoru, který souvisí s
požadavky Zeleného kruhu. Silnice I/37 kříží nadregionální biokoridor ÚSES a také
celostátně významné migrační území. Migrační průchodnost měla být posouzena u I/37 v
rámci širších vztahů.
Významný migrační koridor navrhla AOPK v roce 2000, tedy po vydání všech rozhodnutí pro
stavbu I/37 Hrobice - Ohrazenice, které se tento koridor týká. Prostor významného
migračního koridoru je cca 6km jižně od Stavby I/37 Březhrad - Opatovice.
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B.I.3. Umístění stavby a hodnocených změn (kraj, obec, katastrální
území)
Kraj: Královéhradecký
Obec: Hradec Králové
K.ú.: Pražské Předměstí, Březhrad
Kraj: Pardubický
Obec: Opatovice nad Labem
K.ú.: Opatovice n. L., Pohřebačka

B.I.4. Charakter hodnocených změn a možnost kumulace s jinými záměry
Z2. Výstavba nového inundačního mostu
Charakter: Most o délce cca 207m

Možnost kumulace s jinými záměry
Nejsou známy žádné záměry, u kterých by ve vazbě na hodnocené změny docházelo ke
kumulaci vlivů na životní prostředí.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby stavby a hodnocených změn a jejich umístění
a návrh/provedení, včetně hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich návrh/provedení
Zdůvodnění potřeby stavby
Význam stavby I/37 je vzhledem k růstu silničního provozu, vyvolaného také výstavbou
průmyslových kapacit značný. Po vybudování dálnice D11 a navazujícího úseku rychlostní
komunikace R35, kterým se připojila na silnici I/37 mimoúrovňovou křižovatkou u Opatovic,
tvoří silnice I/37 navíc dálniční přivaděč pro města Hradec Králové a Pardubice. Realizace
stavby také umožnila podstatné zlepšení dopravní obslužnosti přilehlé části Opatovic, kterou
stávající trasa I/37 rozdělovala.

Zdůvodnění potřeby hodnocených změn a jejich umístění a návrh/provedení, včetně
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich návrh/provedení
Z2. Výstavba nového inundačního mostu
Jedná se o plnění podmínky stanoviska EIA č. 2.: "Stanovit přesněji niveletu stoleté vody a
následně vyhodnotit vlivy silnice na povodňové průtoky v uvedeném území včetně návrhů na
opatření (např. inundační propustky, ochranné hráze)."
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V procesu EIA byl záměr konzultován s Povodím Labe a.s. se závěrem, že ve fázi EIA nelze
stanovit konkrétní protipovodňová opatření. Po výběru konečné varianty bylo ve fázi ÚR pro
plnění výše uvedené podmínky zpracován podrobný hydrologický model - Posouzení
odtokových poměrů (HYDROEXPERT s.r.o.), z jehož závěrů vyplynula potřeba realizace
inundačního mostu.
Na základě uvedeného posouzení je navržen inundační most, který zamezí vzdouvání
hladiny Q100 Labe v oblasti mezi nově navrženým a starým tělesem komunikace I/37. Nový
inundační most eliminuje vzdutí a přelití vody přes korunu stávající komunikace I/37 směrem
do obce Opatovice nad Labem.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení hodnocených
změn
Z2. Výstavba nového inundačního mostu
Jedná se o most sestávající ze dvou samostatných konstrukcí. Délka přemostění: levý most
207,18 m, pravý most 206,54 m. Volná šířka mostu: levý i pravý most 11,25 m.
Nosnou konstrukci mostu tvoří trámová spojitá konstrukce z předpjatého betonu o osmi
polích, rozpětí 20,20 + 6 x 28,20 + 20,20 m. Změna objektu spočívá ve změně nivelety na
mostě. Změna nivelety vyvolala úpravu některých konstrukčních prvků mostu (délku pilířů).
Průběh nivelety jízdních pásů bude odlišný, mění se i způsob překlápění (překlápění pravého
jízdního pásu bude podél vnější hrany vozovky).
Most je založen technologií mikropilot místo hlubinného založení na velkoprůměrových
pilotách.
Další změnou byla úprava výškového vedení mostu. Řešení nosné konstrukce v
podrobnostech RDS přineslo úsporu v kubaturách betonu a předpínací i betonářské výztuže.
Dále byla dohodnuta úprava říms mostu tak, aby mohla být vypuštěn pochozí rošt v zrcadle.
Výraznou úsporou je rovněž úprava odvodňovacího systému (nově pouze svislé svody u
pilířů). Během výstavby skruže nosné konstrukce se projevilo nedostatečně únosné podloží,
které muselo být pro zajištění požadované únosnosti sanováno lomovým kamenem.

B.I.7. Termín zahájení realizace stavby a jejího dokončení:
Stavba byla zahájena 7.4.2010
Stavba uvedena do provozu 4.7.2013

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: Královéhradecký
Obec: Hradec Králové
Kraj: Pardubický
Obec: Opatovice nad Labem
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B.II. Údaje o vstupech pro hodnocení změn
B.II.1 Půda
V prostoru inundačního mostu došlo ke snížení trvalého záboru zemědělské půdy z 9 695 m2
na 486 m2 v důsledku výstavby mostu místo násypu.

B.II.2 Voda
V období výstavby nevznikaly vyšší nároky na vodu, než jaké odpovídají danému typu
stavby. Množství pitné a technologické vody záviselo na organizaci a počtu pracovníků.
Spotřebu vody lze podle Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 9/1973
vyčíslit následovně:
− Pitná voda
pro pití pracovníků: 5 l/osoba/směna pro mytí pracovníků: 120 l/osoba/směna
− Technologická voda: používá se pro výrobu betonových směsí, kropení stavby atd.
Nevznikal kapacitně významný odběr pro danou lokalitu.
V období provozu se jedná pouze o nároky na spotřebu vody při údržbě komunikace.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
V období výstavby vznikala potřeba elektrické energie. Z energetických surovin to jsou:
pohonné hmoty (nafta, benzín), oleje, maziva pro stavební a dopravní mechanizaci. Z
ostatních surovinových zdrojů vznikly při výstavbě nároky na suroviny, které odpovídají
charakteru stavby. Jedná se především o:
− kamenivo, štěrkopísky, asfalty pro konstrukční vrstvy vozovek
− kamenivo - betonové konstrukce, asfaltové směsi
− materiál pro kryty vozovek
− cement a přísady do betonů
− prefabrikáty, trouby
− železobeton, beton, ocel atd.
V rámci hodnocené změny došlo k významnému snížení spotřeby násypových materiálů. Na
druhé straně došlo ke zvýšení množství betonu a předpínací i betonářské výztuže.
V období provozu nevznikají žádné speciální nároky na spotřebu surovin. Jedná se
především o:
−

obalovanou živičnou směs na případné opravy

−

posypový materiál pro zimní údržbu (chlorid sodný)

−

pohonné hmoty, oleje a maziva pro dopravní mechanizaci při údržbě.
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B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Silnice I. třídy číslo 37 slouží pro vzájemné dopravní napojení mezi sídelními útvary v trase
Trutnov - Jaroměř - Hradec Králové - Pardubice - Chrudim - Žďár nad Sázavou - Velká Bíteš
- dálnice D1 (exit 162 Velká Bíteš). Tato silnice je významnou dopravní tepnou ve směru
sever - jih. Spojuje Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Vysočinu.
Stavba „I/37 Březhrad - Opatovice" leží v rovinatém území Polabské nížiny mezi krajskými
městy Hradec Králové a Pardubice. Prostřednictvím vybudované silnice R35 v úseku Sedlice
- Opatovice nad Labem je silnice I/37 napojena na dálnici D11.
V období výstavby byl dovoz surovin, materiálů a stavební techniky zajišťován přednostně po
stávající silnici I/37, v místě ochvatu pak v trase nové silnice I/37.
V období provozu je stavba silnice I/37 součástí silniční sítě a převzala na sebe skoro
veškerou tranzitní dopravu. Tím došlo k výraznému odlehčení stávajících silnic, které vedou
přes obce a mají na vysoké intenzity nevyhovující parametry.

Intenzity dopravy

Intenzity dopravy na I/37 - sč. úsek 5-2046 (hranice Pardubického a Královéhradeckého
kraje) v roce 2010 dle Sčítání dopravy (ŘSD, 2010)
Doprava - sčítací úsek
I/37 - 5-2046

OA

M

LNA

TNA

SV

19 956

105

1270

3 059

24 390

Vysvětlivky:
OA osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M motocykly
LNA lehká nákladní vozidla
TNA těžká nákladní vozidla
SV všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)

B.III Údaje o výstupech pro hodnocení změn
Analogicky ke kap. B.II. je třeba konstatovat, že sumární údaje o výstupech jsou k dispozici
pouze pro celou realizovanou stavbu, nikoliv pro jednotlivé změny. Rovněž pro původní trasu
v EIA nejsou relevantní údaje, protože ta byla zpracována pro delší úsek (Bílý Kostel - státní
hranice). Hodnocení vlivu jednotlivých změn je prováděno u jednotlivých složek životního
prostředí.

42

B.III.1 Ovzduší
Typy zdrojů emisí
Rozlišujeme tři základní zdroje znečištění podle umístění v prostoru: (i) bodové zdroje, (ii)
plošné zdroje, (iii) liniové zdroje.

Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění se v omezené míře vyskytovaly pouze v období výstavby.
Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší představovala některá zařízení v okolí
stavebních prací. Tato zařízení mohla ovlivnit krátkodobé koncentrace znečišťujících látek ve
svém bezprostředním okolí. Během provozu se nepředpokládá výskyt bodových zdrojů
znečištění.

Plošné zdroje
Jako plošný zdroj v průběhu výstavby působila celá plocha staveniště (ale i další plochy
zbavené vegetace), kde docházelo ke zvíření již usazených prachových částic (sekundární
prašnost). Při pokládce živičného povrchu vznikalo zvýšené uvolňování aromatických
uhlovodíků. Ze stavebních strojů a z nákladních vozů byly emitovány běžné polutanty,
především oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a v malém množství také uhlovodíky.
Deponie výkopového materiálu byly umístěny v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby,
a tím minimalizován jejich negativní vliv na obyvatelstvo (zejména prašnost).

Liniové zdroje
V období provozu je stavba liniovým zdrojem znečištění ovzduší v zájmovém území.
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot
široké spektrum emisí. Základní sledované kontaminanty z automobilového provozu jsou
oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné znečišťující částice, aromatické uhlovodíky.

Odhad celkového množství emisí z provozu v úseku Březhrad - Opatovice je v následující:
Oxidy dusíku

26,5 t/rok

Oxid uhelnatý

29,0 t/rok

PM10

6,3 t/rok

PM2,5

2,5 t/rok

Benzen

0,19 t/rok

Benzo(a)pyren

0,50 kg/rok
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B.III.2 Odpadní Vody
V období výstavby vznikaly splaškové odpadní vody a jejich množství záviselo na organizaci
výstavby. Nakládání s nimi bylo v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. a s nařízeními vlády
č. 61/2003 Sb. a 229/2007 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění
povrchových a odpadních vod. V sociálním zařízení staveniště byla použita chemická WC.
V období provozu vznikají na vozovce dešťové (srážkové) vody. Nakládáním s nimi se
zabývá vodohospodářské řešení stavby. Základním principem odvodnění je podchytit
veškerou vodu ze silničního tělesa a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze
zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu. Pro odvodnění silnice byl zvolen
kombinovaný způsob dešťové kanalizace, uličních a horských vpustí a silničních příkopů,
které jsou napojeny buď do dešťových stok, nebo přímo do vodotečí. Před všemi napojeními
dešťových vod do vodotečí jsou vybudována havarijní zařízení, která zachytí látky škodlivé
podzemním a povrchovým vodám, které nejsou mechanicky odstranitelné.
Hydrotechnické výpočty odvodnění silnice
Dle TP 83 Odvodnění pozemních komunikací se pro komunikace v extravilánu užívá
parametrů dle ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, tj. včetně odtokového součinitele.
Výpočet byl proveden podle následujícího vzorce daného vyhláškou č. 428/2001 Sb. Q = P .
k.h
Q = celkový roční odtok srážkové vody (m3/rok)
P = zpevněná plocha vozovek hlavní trasy, ze které dochází k odtoku, je 104 320 m2
h = dlouhodobý srážkový úhrn (m/rok) - podle ČHMÚ HK je 0,643 m/rok
k = odtokový koeficient (0,85)
Přibližná srážková bilance vod je Q = 104 320 * 0,85 * 0,643 = 57 016 m3/rok.

B.III.3 Odpady
V období výstavby vznikaly následující odpady:
Odpady kategorie „ostatní" - O: odpady vzniklé při samotné stavební činnosti - stavební a
demoliční odpady - beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo, ocel, dále zemina, kameny,
směsný komunální odpad, odpad z údržby zeleně atd.
Odpady kategorie „nebezpečné" - N: nátěrové hmoty, barvy, laky, kabely, směsný stavební
odpad, sorbent, čistící a filtrační materiály atd.
Při realizaci stavby bylo řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a dalšími právními předpisy.
Bližší kvantifikace ve vztahu ke změnám není k dispozici.
Přehled odpadů stavby
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Kód

Název druhu odpadu

01 05 00
01 05 99

Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady*
odpad
druhově
blíže O
uložení na skládku (po vrtání hlubinných základů
neurčený - vrtné kaly
vysušení)
Odpady s obsahem ropných látek
únik ropných látek
N
Biodegradace
úkapy, havárie
Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev a laků* používané nátěrové materiály

05 01 00
05 01 05
08 01 00
13 01 00
13 02 00
13 02 03

15 01 00
15 01 06
15 02 00
15 02 01
16 01 00
16 01 03
16 06 00
16 06 01
17 00 00
17 01 00
17 01 01
17 02 00
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 00
17 03 02
17 04 00
17 04 05
17 04 08
17 05 00
17 05 01

19 08 00
19 08 01
20 01 00
20 01 01
20 01 07
20 01 12
20 01 21
20 02 00
20 02 01
20 02 02

Kateg.

Hydraulické oleje, brzdové N
kapaliny
Motorové, převodové a mazací oleje
ostatní motorové, převodové N
a/nebo mazací oleje

Způsob nakládání

zneškodnění
osobou

Zdroj odpadu

oprávněnou ze stavebních strojů

deponování, spalování

Odpady obalů
směs obalových materiálů
O, N
deponování, spalování
Sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny
Sorbent, upotřebená čistící N
spalování
tkanina
Vyřazená vozidla
pneumatika
O
recyklace, skládkování
Galvanické články
sekundární:
olověný N
recyklace
akumulátor
Stavební a demoliční odpady
Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu
beton
O
recyklace
Dřevo, sklo, plasty
dřevo
O
štěpkování
sklo
O
recyklace
plast
O
recyklace, skládkování
Asfalt, dehet, výrobky z dehtu
asfalt bez dehtu
O
recyklace
Kovy, slitiny kovů
železo a nebo ocel
O
recyklace
kabely
O
recyklace, skládkování
Zemina vytěžená
zemina a/nebo kameny
O
deponování

olej, Vapex, znečištěné piliny

dřevní piliny, písek, hadry, fibroil
- úkapy, havárie

baterie z aut a stav. strojů

stromy - kácení
směrové sloupky apod.
materiál z demolice vozovky
výztuž
přeložky sítí
výkopová zemina nevhodná do
násypu,
sejmutá
ornice,
rozebíraný podsyp vozovky

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
shrabky z česlí
O
deponování,
spalování, odpad z vpustí
kompostování
Odpad získaný odděleným sběrem
papír a/nebo lepenka
O
recyklace
sběrový papír (ZS)
dřevo
O
štěpkování
dřevní odřezky
barva, lepidlo, pryskyřice
N
spalování, deponování
nátěrové hmoty a odpad z nich
zářivka a/nebo ostatní odpad N
recyklace, deponování
výbojky a zářivky (ZS)
s obsahem rtuti
Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích - údržba zeleně podél komunikace
kompostovatelný odpad
O
kompostování
údržba zeleně
zemina a nebo kameny
O
deponování
údržba krajnice
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20 02 03
20 03 00
20 03 01
20 03 03

ostatní
nekompostovatelný odpad
Ostatní odpad z obcí
směsný komunální odpad
uliční smetky

O

deponování

odpad
z
údržby
zeleně,
nevhodný pro kompostování

O
O

skládkování, spalování
skládkování, spalování

údržba komunikace, ZS
údržba komunikace

Vysvětlivky:
O - ostatní odpad
N - nebezpečný odpad
ZS - zařízení staveniště
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území se zaměřením na možné změny těchto
charakteristik ve vztahu k navrženým/provedeným změnám stavby
Vzhledem k tomu, že dokumentace EIA byla zpracována v letech 1997 - 1998, se naskýtá
otázka, zda za tuto dobu nedošlo k významným změnám ve stavu životního prostředí, které
by mohly mít vliv na realizaci stavby.
Je možné konstatovat, že takové změny ve stavu životního prostředí nenastaly.
Za uvedené období došlo k významné změně v legislativě ochrany přírody, a to zavedení
evropské soustavy Natura 2000.
Z dopravního hlediska je silnice I/37 jednoznačným přínosem pro dopravní situaci v území ve
všech jejích hlediscích - rychlosti, kapacity a bezpečnosti. S tím souvisí i míra rizika
havarijního znečištění nebo poškození jednotlivých složek životního prostředí. Za
předpokladu vhodného technického řešení jsou tato rizika jednoznačně nižší než na stávající
komunikaci I/37.
Posuzované území biogeograficky spadá do území 1.8. Pardubický bioregion (Culek, 1996).
Geomorfologicky spadá území do celku Východolabská tabule, podcelku Pardubické kotliny,
okrsku Královéhradecké kotliny. Podloží tvoří fluviální sedimenty. Území se řadí k teplé
oblasti T2. Podle mapy potenciální přirozené vegetace náleží území k jilmové doubravě
(Querco-Ulmetum). Dotčené území patří do oblasti termofytika, fytogeografický okres
Východní Polabí, podokres Pardubické Polabí.
Realizace stavby má pozitivní vlivy na kvalitu ovzduší ve vztahu ke stávající nejbližší obci
Opatovice nad Labem ve variantě obchvatu. Znečištění ovzduší z dopravního provozu po
komunikaci je vůči dotčeným obcím v dlouhodobém výhledu akceptovatelné a překračování
platných limitů není předpokládáno.
Mezi významné vnější projevy automobilové dopravy patří vlivy hluku. Komunikace se
většinově vyhýbá kontaktu s obytnou zástavbou. Přesto jsou stanoveny lokality vyžadující
technická opatření k omezení šíření hluku z dopravy tak, aby u všech objektů v kontaktu se
stavbou byly respektovány platné hygienické limity pro denní a noční dobu.
Při návrhu řešení stavby bylo nutno respektovat podmínky vyplývající ze zpracované
dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Na základě posudku na tuto
dokumentaci bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP. Podmínky uvedené ve stanovisku byly
zapracovány v projektu stavby. Trasa navržené komunikace kříží významné krajinné prvky Plačický potok, Opatovický kanál a Mlýnský náhon. Na základě studie odtokových poměrů
zájmového území bylo rozhodnuto o návrhu inundačního mostu na konci trasy obchvatu.
Řešení obchvatu včetně všech tří navržených silničních mostů, protihlukových stěn a
vegetačních úprav specifické místní podmínky v maximální míře respektuje.
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V následující tabulce je přehled hlavních environmentálních charakteristik životního
prostředí, které mohou být záměrem ovlivněny
Environmentální
charakteristika kategorie

podkategorie

charakteristika

Jedná se o území s venkovskou obytnou zástavbou,
v prostoru sídla Opatovice.

Obyvatelstvo

Území historického,
kulturního nebo
archeologického
významu

Povrchové

Vody
Podzemní

Zemědělské
Půdy

Lesní

V trase komunikace se nachází technická kulturní
památka Opatovický kanál. Jde o významné
vodohospodářské dílo vybudované Vilémem z
Pernštejna v letech 1498 až 1514. Původním účelem
bylo napájení soustavy rybníků a závlaha. Kanál začíná
nad Opatovickým jezem a spojuje Labe mezi
Opatovicemi a Semínem u Přelouče.
Celé zájmové území se nachází ve starší sídelní
oblasti. Výhodný georeliéf, přítomnost vodních toků a
příznivé klimatické podmínky byly determinující pro
vznik osídlení v této oblasti již ve starší době kamenné,
kdy osídlení zaujímalo především dominantní výšinné
polohy.
Od mladší doby kamenné se osídlení soustřeďuje na
příznivé polohy do blízkosti vodních toků, kde nastává
jeho výrazná koncentrace a opakované osidlování
těchto poloh ve všech následných epochách pravěkého
až vrcholně středověkého vývoje.
Celá oblast tak náleží k exponovanému území
archeologického zájmu, kterou lze kvalifikovat jako
území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2
zákona č. 20/1997 Sb. o státní památkové péči.
Trasa překonává řadu vodních toků. Spadá do povodí
Labe, hydrologicke pořadí č. 1-03 (Labe od Orlice).
Trasa obchvatu
zasahuje do
pravostranného
inundačního území Labe..
V území se nenachází žádná Chráněná oblast
přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani zdroje
léčivých minerálních vod. Trasa komunikace I/37
prochází od km cca 5,5 (stavba Opatovice - Hrobice) II.
ochranným vnějším pásmem vodního zdroje Hrobice Čeperka. Z tohoto vodního zdroje jsou zásobovány
pitnou vodou Pardubice.
Zájmové území je součástí ZPF, kultury orná půda a
louky, západní krajnice silnice I/37 se v prostoru u
křižovatky Březhrad dotýká lesa.
Půdy v lokalitě jsou typově půdami nivních oblastí a
hnědozeměmi, druh půdy jílovitohlinité s vyšším
obsahem vápníku.
Stavba vyvolá nároky na zábor zemědělského půdního
fondu v k.ú. Březhrad, Pohřebačka a Opatovice nad
Labem. Kultura odnímaných pozemků je převážně
trvalý travní porost a orná půda. Dle BPEJ odnímané
pozemky náleží: 3.56.00 (třída ochrany I.), 3.59.00
(třída ochrany III.), 3.55.00 (třída ochrany IV.), 3.58.00
(třída ochrany III).
Západní krajnice silnice I/37 se v prostoru u křižovatky
Březhrad dotýká lesa.
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Geologicky náleží zájmové území do střední části České
křídové pánve. Předkvarterní podklad tvoří na zájmovém
území a v jeho širším okolí sedimenty středního turonu,
který je zde vyvinut ve slinité facii oblasti labské.
Litologicky se jedná převážně o slínovce, případně
jílovce, slinité prachovce, slinité pískovce a písčité
slínovce.
Trasa zasahuje aktuální prvky územního systému
ekologické stability , týkající se nadregionálního
biokoridoru, Opatovického kanálu, navrženého lokálního
biokoridoru spojujícího ve směru Z - V regionální
biocentrum
Libišanské louky s tokem
Labe.
Charakterově se skládá ze dvou odlišných úseků.
Navržený biokoridor trasa komunikace kříží v km 1,0. V
této části je komunikace vedena v náspu o výšce
odpovídající stávající niveletě komunikace.

Geologie a horninové
prostředí

Územní systém
ekologické stability

Zvláště chráněná
území

Natura 2000

Národní park
Chráněná krajinná
oblast
Národní přírodní
rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní
památka
Přírodní památka
Evropsky významná
lokalita (EVL)
Ptačí oblast (PO)
Registrované

Nevyskytuje se.
Nevyskytuje se.
Nevyskytuje se.
Nevyskytuje se.
Nevyskytuje se.
Nevyskytuje se.
Nejbližší EVL Orlice a Labe cca 0,4 km východním
směrem.
Nevyskytuje se.
Nevyskytují se.

Významné krajinné Neregistrované - lesy, Jedná se o malou část zájmového území, kde se
rašeliniště, vodní toky, nachází les.
prvky
rybníky, jezera a
údolní nivy
Rovinná krajina, zemědělská, převládají zemědělské
Typ krajiny
pozemky střídané lesními ostrůvky.
Krajinný ráz
Nevyskytují se.
Přírodní parky
Přiměřená.
Celková zátěž území
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C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které mohou být/mohly být pravděpodobně
významně ovlivněny změnami stavby
C.II.1. Obyvatelstvo
Stav: Trasa prochází těmito katastrálními územími: k.ú. Opatovice nad Labem, Pohřebačka,
Pražské Předměstí a Březhrad.
Vlivy : Hlavní vlivy stavby na obyvatelstvo jsou následující:
-

zdravotní rizika

-

sociální a ekonomické důsledky

-

narušení jiných faktorů (např. dělící účinky)

-

narušení faktorů pohody

Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé na vzdálenosti sídla zde žijících
obyvatel od trasy silnice. Trasa nové komunikace je navržena tak, aby dopad na obyvatele
byl snížen na minimum. Z těchto důvodů se stavba vyhýbá soustředěné zástavbě a
minimalizuje ve variantě „Obchvat Opatovic" dopad hlukové zátěže na soustředěnou obytnou
zástavbu.
Žádná změna nepřibližuje stavbu blíže k sídlům.
Počet dotčených obcí a obyvatel jsou z hlediska hodnocení změn totožné.

C.II.2. Ovzduší a klima
Stav: Zájmový prostor se nachází v teplé klimatické oblasti (T), která je na základě
podrobnější analýzy specifikována jako klimatická jednotka T2. Je charakteristická dlouhým,
teplým a suchým létem, velmi krátkými přechodnými obdobími s teplým až mírně teplým
jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Průměrná teplota se v oblasti pohybuje od 7,8 oC a nejchladnějším měsícem je leden a
teplotní průměr klesá až na -2,1 oC. Nejteplejším měsícem roku bývá červenec, kdy se
venkovní teplota vzduchu v této oblasti pohybuje v závislosti na nadmořské výšce v okolí
17,4 oC.
Ve sledované oblasti za rok napadne v průměru 616 mm srážek. Za rok prší v oblasti v
průměru 152 dnů, nejčastěji v lednu 14,7 dne a nejméně v září 10,5 dne. Z hlediska dopravní
bezpečnosti jsou významné srážky v zimních měsících; v prosinci prší cca 14,6 dnů, v lednu
14,7 dnů a v únoru 11,8 dnů.
Délka sněhové pokrývky se pohybuje okolo 50 dnů.
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Znečištění ovzduší
V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší se pro hodnocení
stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní znečištění v pětiletém
klouzavém průměru - aktuální údaje za 2009 - 2013:
roční průměr NO2

29,0 µg/m3

roční průměr PM10

26,1 µg/m3

36. nejvyšší denní koncentrace PM10

46 µg/m3

roční průměr benzen

1,4 µg/m3

roční průměr benzo(a)pyren

0,95 ng/m3

Rozdíly ve stavu klimatu a znečištění ovzduší z hlediska hodnocení změn jsou nulové.

C.II.3. Hluk
Stavba prochází volnou krajinou bez významných místních zdrojů hluku.
Rozdíly v hlukovém pozadí z hlediska hodnocení změn jsou nulové.

C.II.4. Voda
Stavba silnice I/37 Březhrad - Opatovice kříží Plačický, potok, Mlýnský náhon a Opatovický
kanál.
Trasa komunikace I/37 prochází v dalším úseku od km cca 5,5 II. ochranným vnějším
pásmem vodního zdroje Hrobice - Čeperka. Z tohoto vodního zdroje jsou zásobovány pitnou
vodou Pardubice. Dle ADR mapy pro přepravu nebezpečných nákladů je silnice I/37 Hradec
Králové - Pardubice vyloučena z této přepravy.
Hlavním recipientem v území je Labe. Kvalita vody v Labi odpovídá IV. třídě dle ČSN
830602.
Labe je zařazeno mezi vodohospodářsky významné toky. Izolinie 100 leté vody téměř v celé
délce sledovaného úseku silnice I/37 vede po její východní krajnici a nebo v její blízkosti.
Součástí dokumentace stavby je studie odtokových poměrů. Posouzení vlivu přeložky
komunikace I/37 Březhrad - Opatovice na odtokové poměry v inundačním území řeky Labe
bylo provedeno metodou dvourozměrného modelování.
Hlavní závěry týkající se ovlivnění odtokových poměrů výstavbou obchvatu lze formulovat
následovně:
-

stavba obchvatu zasahuje do pravostranného inundačního území Labe a zužuje ho
maximálně o 300 m. Vliv tohoto zúžení na průběh hladiny v Labi a v inundačním
území je z globálního hlediska zanedbatelný, neboť průtočnost zájmového území je v
současném stavu do značné míry omezována podélnými hrázemi přivaděče
Elektrárny Opatovice a dalšímu terénními tvary
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-

stavba při navrženém obchvatu vykazuje významné lokální negativní dopady na
polohu hladiny v prostoru mezi stávající silnicí Březhrad - Opatovice a nově
navrhovaným obchvatem. Odtok vody při extrémních povodních je v této oblasti
limitován konfigurací terénu a hrázemi přivaděče Elektrárny Opatovice. Výstavba
obchvatu v důsledku vysokého nepřelévaného silničního tělesa výše uvedené
nebezpečí dále zvyšuje, neboť dochází k vyloučení možnosti odtoku z prostoru mezi
stávající silnicí a obchvatem.
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C.II.5. Půda
Zájmové území je součástí ZPF, kultury orná půda a louky, západní krajnice silnice I/37 se v
prostoru u křižovatky Březhrad dotýká lesa.
Půdy v lokalitě jsou typově půdami nivních oblastí a hnědozeměmi, druh půdy jílovitohlinité s
vyšším obsahem vápníku.
Stavba vyvolá nároky na zábor zemědělského půdního fondu v k.ú. Březhrad, Pražské
Předměstí, Pohřebačka, a Opatovice nad Labem. Kultura odnímaných pozemků je převážně
trvalý travní porost a orná půda. Dle BPEJ odnímané pozemky náleží: 3.56.00 (třída ochrany
I.), 3.59.00 (třída ochrany III.), 3.55.00 (třída ochrany IV.), 3.58.00 (třída ochrany III).
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o liniovou stavbu zásadního významu, lze zábor ZPF
v I. třídě ochrany akceptovat.
Se záměrem je dále spojen nárok na trvalý a dočasný zábor PUPFL v ploše 0,7238 ha ( z
toho 0,5427 ha trvalý zábor a 0,1811 ha dočasný zábor).
V oblasti vlivů na půdu změna Z2 přináší v prostoru její realizace snížení trvalého záboru
zemědělské půdy z 9 695 m2 na 486 m2 v důsledku výstavby mostu místo násypu.

C.II.6. Geologie
Geologicky náleží zájmové území do střední části České křídové pánve. Předkvarterní
podklad tvoří na zájmovém území a v jeho širším okolí sedimenty středního turonu, který je
zde vyvinut ve slinité facii oblasti labské. Litologicky se jedná převážně o slínovce, případně
jílovce, slinité prachovce, slinité pískovce a písčité slínovce.
Kvarterní pokryv je tvořen souvrstvím fluviálních sedimentů (štěrkopísky) spodní terasy řeky
Labe wurmského stáří. V jejich nadloží se lokálně vyskytují eolické sedimenty (spraše,
sprašové hlíny, váté písky) a fluviální a deluviofluviální sedimenty charakteru písčitých hlín a
hlinitých písků v údolích drobných vodotečí. Nejsvrchnější vrstvu pak tvoří ornice a holocenní
hlíny.
Rozdíly ve stavu horninového prostředí nejsou pro hodnocení vlivů změn významné.

C.II.7. Fauna, flora a ÚSES
Stav: Posuzované území biogeograficky spadá do území 1.8. Pardubický bioregion (Culek,
1996). Geomorfologicky spadá území do celku Východolabská tabule, podcelku Pardubické
kotliny, okrsku Královéhradecké kotliny. Podloží tvoří fluviální sedimenty. Území se řadí k
teplé oblasti T2. Podle mapy potenciální přirozené vegetace náleží území k jilmové doubravě
(Querco-Ulmetum). Dotčené území patří do oblasti termofytika, fytogeografický okres
Východní Polabí, podokres Pardubické Polabí.
Součástí dokumentace EIA bylo biologické hodnocení, ze kterého vyplynulo, že
v v prostorech dotčených stavbou nebyly nalezeny zvláště chráněné druhy dle vyhl.
č.395/1992 Sb. Toto bylo dále potvrzeno na základě botanického a entomologického
průzkumu.
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Před dokončením projektové přípravy stavby byl proveden podrobný průzkum migračních
tras a míst rozmnožování obojživelníků v celé délce stavby a jejím okolí a do projektu byla
zapracována opatření k zajištění jejich ochrany a dostatečné průchodnosti migračních
koridorů obojživelníků, která byla konzultována s AOPK ČR, středisko Pardubice a jeho
připomínky byly zapracovány do projektu
V rámci Stavby I/37 Březhrad - Opatovice jsou zohledněny i aktuální prvky územního
systému ekologické stability, týkající se nadregionálního biokoridoru, Opatovického kanálu,
navrženého lokálního biokoridoru spojujícího ve směru Z - V regionální biocentrum
Libišanské louky s tokem Labe. Charakterově se skládá ze dvou odlišných úseků. Navržený
biokoridor trasa komunikace kříží v km 1,0. V této části je komunikace vedena v náspu o
výšce odpovídající stávající niveletě komunikace.

Lokální biocentrum Klášterní 8
Lokalita Klášterní je ohraničena mlýnským náhonem a svodnicí. Na základě studie tohoto
prostoru byly provedeny terénní úpravy a likvidace části porostů v severní části lokality a
porostů na navážkách, kde došlo k obnovení původní louky a odvodněním a soliterním
ozeleněním

Lokální biocentrum funkční
Funkční lokální biokoridor navazuje na lokální biocentrum Klášterní. Trasa komunikace kříží
biokoridor mostním objektem v km 2,541. V místě křížení je navržen mostní objekt. Funkce
biokoridoru byla ovlivněna dočasně po dobu výstavby.
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Situace ÚSES je patrná z následujícího obrázku:

Natura 2000
Krajskému úřadu Pardubického kraje byla v dubnu 2008 doručena žádost o vydání
stanoviska dle ustanovení §45i odst. 1 zákona č.114/12992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, k záměru stavby „I/37 - Březhrad - Opatovice". V předmětné
věci vydal Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán dle ustanovení §77 odst. 3
písm. w) zákona stanovisko v tom smyslu, že záměr nemůže mít významný vliv na
vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Ministerstvo životního prostředí
potvrdilo Přílohou I „Prohlášení orgánu odpovědného za monitorování oblasti zařazených do
soustavy NATURA 2000" s tím, že projekt nebude mít závažné dopady na oblast soustavy
NATURA 2000 na základě stanoviska vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje dne
9.4.2008 pod zn. 15887/2008/OŽPZ/Le.
Toto vyjádření se týká především vyloučení vlivů na nejbližší EVL Orlice a Labe.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne
14.2.2011 doplnění k odůvodnění stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. k záměru I/37
Březhrad - Opatovice:
Předmětem záměru je vybudování silniční komunikace I/37 Březhrad - Opatovice. Území
dotčené záměrem není v kontaktu s žádnou evropsky významnou lokalitou a ani ptačí
oblastí. V současné době není OOP znám žádný záměr, který by mohl mít spolu
s předmětným záměrem významný negativní vliv.
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předmět záměru, jeho lokalizaci a možnost
kumulace nepříznivých vlivů s jinými záměry a dospěl k závěru, že výše uvedený záměr
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nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, jak ve
svém stanovisku uvádí.

Situace nejbližších ptačích oblastí a evropsky významných lokalit je patrná z následujících
mapových podkladů:

Přehled nejbližších lokalit Natura 2000
Č. v mapě

Název

1

PO a EVL Bohdanečský rybník

6 600

2

EVL Pohránovský rybník

6 980

3

EVL Kunětická hora

7 200

Nejmenší vzdálenost (m)

59

4

EVL Orlice a Labe

400

5

EVL Slatinná louka u Roudničky

2 500

PO Komárov

12 600

EVL Uhersko

23 400

Prakticky všechny uvedené lokality Natura 2000 jsou v takové vzdálenosti od záměru, že vliv
záměru je možno bezpečně vyloučit. Tuto skutečnost dále potvrdil Krajský úřad ve svém
odborném vyjádření, stejně tak jako ministerstvo životního prostředí.
Nepřímé vlivy (emise, hluk) jsou vzhledem ke vzdálenosti nevýznamné. Ochrana před
znečištěním povrchových vod je na nové I/37 řešena na dostatečné úrovni a dojde ke
zlepšení současného stavu (vyloučení vlivu na EVL Orlice a Labe).
Návrh ZÚR Pardubického kraje byl předložen 24.08.2009. Tento návrh obsahuje i
Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje na udržitelný rozvoj území.
Jeho součástí je Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Macháček
M., 03/2009). Posouzení obsahuje hodnocení vlivů na EVL a Ptačí oblasti vč. Ptačí oblasti
Komárov.
ZÚR specifikují silnici I/37 Pardubice - hranice Královéhradeckého kraje, rozšíření mezi
veřejně prospěšné stavby VPS D3 v oblasti dopravy.
Vlivy na EVL Orlice a Labe hodnotí jako „bez přímého vlivu na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti - záměr nezasahuje do prostoru EVL/PO ani do jejich bezprostřední blízkosti“.
I/37 - Březhrad – Opatovice bude mít na PO Komárov a EVL Uhersko prakticky nulový vliv
vzhledem ke vzdálenosti – 12,6 km a 23,4 km.
V prostoru Stavby I/37 se nenachází žádný významný migrační koridor. Ten se nachází až
cca 6 km jižně v prostoru I/37 Hrobice - Ohrazenice - viz popis u ZM.4.
Z hlediska fauny, flóry a ekosystému nepřináší změna žádné nové aspekty.

C.II.8. Krajina
Hodnocená stavba prochází v celém svém úseku volnou krajinou. Krajina je rovinatá s
mnoha drobnými vodními toky (přírodními a umělými).
Ve své převážné části je území silně antropogenně pozměněnou krajinou. Výrazné ovlivnění
biotické složky krajiny zde způsobilo odlesnění na sušších místech, které zabránilo
souvislému rozvoji lesních společenstev. Výrazným zásahem do krajiny bylo rovněž
budování napájecích umělých kanálů. Velká část území byla trvale zorněna, trvalé travní
porosty se zachovaly jen v menší míře. Výsledkem dlouhodobých antropogenních vlivů je
převaha ekologicky málo stabilní až nestabilní zemědělské krajiny. V rovinatých územích
převažuje intenzivní zemědělské využití půdy.
V posuzovaném území se nevyskytují přírodní parky.
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Z hlediska krajiny nepřináší změna žádné nové aspekty, kromě lokálního vizuálního vlivu,

C.II.9. Kulturní a archeologické památky a další objekty
V trase komunikace se nachází technická kulturní památka Opatovický kanál. Jde o
významné vodohospodářské dílo vybudované Vilémem z Pernštejna v letech 1498 až 1514.
Původním účelem bylo napájení soustavy rybníků a závlaha. Kanál začíná nad Opatovickým
jezem a spojuje Labe mezi Opatovicemi a Semínem u Přelouče.
Celé zájmové území se nachází ve starší sídelní oblasti. Výhodný georeliéf, přítomnost
vodních toků a příznivé klimatické podmínky byly determinující pro vznik osídlení v této
oblasti již ve starší době kamenné, kdy osídlení zaujímalo především dominantní výšinné
polohy.
Od mladší doby kamenné se osídlení soustřeďuje na příznivé polohy do blízkosti vodních
toků, kde nastává jeho výrazná koncentrace a opakované osidlování těchto poloh ve všech
následných epochách pravěkého až vrcholně středověkého vývoje.
Rozdíly ve vztahu k prostředí z hlediska kulturních a archeologických památek nejsou pro
vyhodnocení změn významné.

D. Údaje o vlivech hodnocených změn na veřejné zdraví a na životní
prostředí
V následující části jsou popsány vlivy hodnocených změn na jednotlivé složky životního
prostředí. Vzhledem k charakteru a rozložení změn na celé stavbě není často možné rozdělit
vlivy přesně na hodnocené změny. Proto je v této kapitole vždy nejdříve popsán vliv celé
stavby na danou složku životního prostředí a následně tam, kde to je možné a účelné, jsou
hodnoceny jednotlivé změny.

D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a
významnosti
D.I.1. Vlivy na zdraví obyvatel
Hlavní vlivy stavby na obyvatelstvo jsou následující:
-

zdravotní rizika

-

sociální a ekonomické důsledky

-

narušení jiných faktorů (např. dělící účinky)

-

narušení faktorů pohody

Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé na vzdálenosti sídla zde žijících
obyvatel od trasy silnice. Trasa nové komunikace je navržena tak, aby dopad na obyvatele
byl snížen na minimum. Z těchto důvodů se stavba vyhýbá soustředěné zástavbě a
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minimalizuje ve variantě „Obchvat Opatovic" dopad i imisní hlukové zátěže na soustředěnou
obytnou zástavbu.
Automobilový provoz po novém úseku silnice I/37 Opatovice - Březhrad nezpůsobil ve svém
okolí nadměrné znečištění ovzduší rozhodujícími polutanty z dopravy. I v blízkosti
komunikace zůstaly krátkodobé i průměrné roční koncentrace způsobené automobilovou
dopravou pod stanovenými limitními hodnotami.
Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků má stavba širší regionální dopad především
v té souvislosti, že stavba významně umožní plynulý tok dopravy tím, že dojde k přenesení
frekventovaných a přetížených dopravních tahů mimo zástavbu obce Opatovice nad Labem.
Tím se kromě jiného sníží nehodovost a snížená dopravní intenzita na komunikaci v obci
bude mít vedle pozitivního vlivu efektu na zde žijící obyvatele vliv i na zvýšení bezpečnosti
především pěšího provozu.
Z hlediska narušení faktorů pohody se jednalo především o problematiku etapy výstavby.
Tato etapa byla pro další přípravu záměru ošetřena řadou doporučení, avšak vzhledem k
vedení trasy neznamenala významnější narušení faktorů pohody.
Celkově lze z hlediska zdravotních rizik konstatovat, že stavba je z hlediska vlivů na veřejné
zdraví akceptovatelná, vzhledem k tomu, že byly dodrženy podmínka k omezení šíření hluku
a začlenění stavby do krajiny. Ani jiná významná zdravotní rizika nebyla při výstavbě a
provozu stavby zaznamenána.
Změna Z2 nepředstavuje žádnou změnu ve vlivech na obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Rozlišujeme tři základní zdroje znečištění podle umístění v prostoru: (i) bodové zdroje, (ii)
plošné zdroje, (iii) liniové zdroje.

Bodové zdroje
Bodové zdroje znečištění se v omezené míře vyskytovaly pouze v období výstavby.
Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší představovala některá zařízení v okolí
stavebních prací. Tato zařízení mohla ovlivnit krátkodobé koncentrace znečišťujících látek ve
svém bezprostředním okolí. Během provozu se nepředpokládá výskyt bodových zdrojů
znečištění.

Plošné zdroje
Jako plošný zdroj v průběhu výstavby působila celá plocha staveniště (ale i další plochy
zbavené vegetace), kde docházelo ke zvíření již usazených prachových částic (sekundární
prašnost). Při pokládce živičného povrchu vznikalo zvýšené uvolňování aromatických
uhlovodíků. Ze stavebních strojů a z nákladních vozů byly emitovány běžné polutanty,
především oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a v malém množství také uhlovodíky.
Deponie výkopového materiálu byly umístěny v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby,
a tím minimalizován jejich negativní vliv na obyvatelstvo (zejména prašnost).
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Liniové zdroje
V období provozu je stavba liniovým zdrojem znečištění ovzduší v zájmovém území.
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot
široké spektrum emisí. V průběhu investiční přípravy byla zpracována rozptylová studie,
která vyhodnotila vlivy stavby (včetně ji zapracovaných změn) na kvalitu ovzduší.

Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity v příloze č. 1 k zákonu č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí pro vybrané látky
Znečišťující látka
Oxid dusičitý

doba průměrování
imisní limit
1 hodina
200 |g/m3
1 kalendářní rok
40 |g/m3
Oxid uhelnatý
8 hodin 1)
10 mg/m3
Benzen
1 kalendářní rok
5 |g/m3
Částice PM10
24 hodin
50 |g/m3
1 kalendářní rok
40 |g/m3
Částice PM2,5
1 kalendářní rok
25 |g/m3
Benzo(a)pyren
1 kalendářní rok
1 ng/m3
Pozn.: 1 maximální denní osmihodinový průměr

max. počet překročení
18
35
-

V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší se pro hodnocení
stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní znečištění v pětiletém
klouzavém průměru - aktuální údaje za období 2009 - 2013:
roční průměr NO2

29,0 µg/m3

roční průměr PM10

26,1 µg/m3

36. nejvyšší denní koncentrace PM10

46 µg/m3

roční průměr PM2,5

19,6 µg/m3

roční průměr benzen

1,4 µg/m3

roční průměr benzo(a)pyren

0,95 ng/m3

Hodnocení imisního příspěvku stavby

Oxid dusičitý NO2
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého NO2 z dopravy se budou pohybovat v setinách
- desetinách µg/m3 v nejbližším okolí silnice. Krátkodobé koncentrace NO2 se v okolí
komunikace budou pohybovat v jednotkách µg/m3. Vzhledem ke stávajícímu imisnímu
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zatížení (které zahrnuje i vliv Silnice I/37) nedošlo v žádné obytné lokalitě vinou přitížení
dopravy po nové komunikaci k ohrožení krátkodobého ani ročního limitu.

Benzen
Roční koncentrace benzenu se v obytné zástavbě i v nejbližším okolí pohybují v hodnotách
1,4 µg/m3. Příspěvek silnice I/37 nepřekračuje hodnotu 0,01 µg/m3 a v žádném případě
nezpůsobí ohrožení imisního limitu.

Benzo(a)pyren
V prezentovaných přírůstcích ročních koncentracích benzo(a)pyrenu z dopravy po silnici I/37
je zahrnut i příspěvek resuspenze prachu z průjezdu vozidel a v něm obsaženého
benzo(a)pyrenu. Roční limit této látky je stanoven 1 ng/m3. Přírůstek ročních koncentrací v
okolí stavby se pohybuje v průměrně tisícinách ng/m3, maximálně kolem 0,005 ng/m3. V
zástavbě blízkých obcí ani v součtu se stávajícím imisním pozadím v území nedochází k
dosažení imisního limitu.

Tuhé znečišťující látky - částice PM10
Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek jsou především naftové motory nákladních vozidel.
Emisní faktory těchto automobilů jsou řádově vyšší než emisní faktory osobních automobilů.
Významným zdrojem je také resuspenze prachu z vozovek při průjezdu vozidel. Očekávané
hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10 jsou v desetinách µg/m3.

Tuhé znečišťující látky - částice PM25
Pro částice PM2,5 je stanovena jako limitní hodnota roční průměrná koncentrace 25 µg/m3.
Roční koncentrace vyvolané dopravou po posuzované silnici se přiblíží v okolí komunikace k
hodnotě 0,2 µg/m3, v obytné zástavbě dotčených obcí budou do 0,11 µg/m3.
Znečištění ovzduší z dopravního provozu po komunikaci je tak vůči nejbližší dotčené obci
dlouhodobém výhledu akceptovatelné. Stavba neovlivní významně stávající klimatické
faktory a poměry v území.
Funkci dílčí imisní clony plní protihluková clona a ochranné pásy zeleně. Vzhledem k tomu,
že technický stav vozidel se stále zlepšuje a emisní charakteristiky se výrazně snižují, nelze
do budoucna očekávat problémy s imisní zátěží ve volné krajině.
Realizace změny Z2 nemá žádný vliv na změnu ve znečišťování ovzduší.

D.I.3. Vlivy hluku
Hluk je průvodním jevem automobilového provozu. Hladiny hluku pohybující se v blízkosti
stanovených limitů působí rušivě na celou exponovanou populaci. Dopravní hluk byl řešen v
rámci předkládaného záměru hlukovou studií firmou SUDOP Praha, a.s.
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V této hlukové studii bylo provedeno posouzení hluku ze silniční dopravy u nejbližších
chráněných venkovních prostorů v kontaktu s navrhovanou stavbou. Hluková studie dokládá
splnění hygienických limitů hluku po realizaci protihlukových opatření formou 3
protihlukových stěn. Výpočet je proveden pro rok 2030 pro výhledové intenzity dopravy.
Protihlukové stěny SO 701 jsou navrženy takto: na ochranu rekreačních objektů u
Opatovického písníku o délce 150 m a výšce 3 m, na ochranu obytných objektů v ulici
Klášterní o délce 750 m a výškách 2 - 4 m (350 m o výšce 2 m, 300 m o výšce 4 m a 100 m
o výšce 2 m), na konci stavby navazuje protihluková stěna na realizovanou protihlukovou
stěnu v rámci stavby R35 Sedlice - Opatovice o výšce 3 m a délce 65 m. Celková délka
navržených protihlukových stěn je 965 m.
Krajská hygienická stanice se sídlem v Pardubicích vydala pod zn. 3228/09/HOK- Pce/210
ze dne 7.7.2009 „Závazné stanovisko" kterým se souhlasí s projektovou dokumentací pro
stavební řízení stavby „I/37 Březhrad - Opatovice", a to včetně navrhovaných protihlukových
opatření, popsaných v této kapitole.
Po uvedení stavby do provozu bylo provedeno měření hladin hluku, které potvrdilo správnost
Hlukové studie, provedených protihlukových opatření i plnění hladin hluku.
Realizace změny Z2 nemá žádný vliv na změnu v hladinách hluku.
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Výsledky Měření hluku z dopravy na silnici I/37 v úseku Březhrad - Opatovice nad
Labem, Tomášiková a kol., 2013:

Místa měření
Všechny měřicí body se nacházejí na západ od posuzované silnice za protihlukovými
stěnami. Jednalo se o místa u nejbiižších objektů k bydlení v posuzované lokalitě - MB1 a
MB2 anebo v místě chráněného venkovního prostoru - pozemky u objektů k rekreaci MB3 a
MB4.

Popis měřicích míst
MB1: Rodinný dům Na Hrázi č. p. 268, Opatovice nad Labem:
mikrofon umístěn ve výšce 6 m nad terénem, na hranici pozemku, na úrovni fasády RD.
MB2: Zemědělská stavba - s bydlením Klášterní č. p. 48, Opatovice nad Labem:
Hlavní třípodlažní objekt je v dezolátním stavu (zbořeniště, propadlá střešní konstrukce, bez
oken...), v čelní části navazuje dvoupodlažní objekt, který je dle informací obydlený. Jedná
se o původní mlýn, u objektu je splav, který výrazně ovlivňuje hluk v daném místě.
Z tohoto důvodu bylo zvoleno náhradní místo měření na stejné úrovni vzdálenosti od PHS
jako fasáda domu - 75 m od PHS u mostku přes potok.
Mikrofon byl umístěn ve výšce 6 m nad terénem
MB3: Parcela č. 286/7, kat území Pohřebačka, Opatovice nad Labem; vedená Jako ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha:
Na parcele se nachází stavba pro rodinnou rekreaci č. e. 2. Parcela je využívaná jako
rekreační plocha. Mikrofon umístěn na hranici parcely ve výšce 3 m, za nadzemním
potrubím.
MB4, MB5: Parcela č. 286/13, kat území Pohřebačka, Opatovice nad Labem; vedená jako
ostatní plocha, způsob využití dobývací prostor:
Na parcele se nachází stavba pro rodinnou rekreaci č. p. 178. Parcela je využívaná jako
rekreační plocha. Mikrofon umístěn na hranici parcely ve výšce 3 m, za nadzemním
potrubím. Při druhém měření dne 15. 10. 2013 nebylo původní místo MB4 přístupné
(nachází se na oploceném pozemku kam nebyl umožněn vstup). Z tohoto důvodu bylo měřicí
místo posunuto na okraj pozemku do místa MBS, kde se však nepředpokládá pobyt
rekreantů (zarostlá část pozemku). Vzdálenost od hodnocené silnice I/37 zůstala zachována,
MB se však přiblížil konci PHS.

Nejistota měření
Pro MB1 a MB2 - kompletní 24 hodinové měření
Pro technickou třídu přesnosti se uvádí největší směrodatná odchylka a = 2 dB. Nejistotu
měření stanovujeme na ±2 dB.
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Pro MB3 - MB5 - měření s minimálně běžnou třídou přesnosti
Pro běžnou třídu přesnosti se uvádí největší směrodatná odchyíka a = 3 dB. Nejistotu měření
stanovujeme na ±3 dB.
Místa měření na mapě
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Rozbor a shrnutí výsledků měření
MB1: Rodinný dům Na Hrázi č. p. 268, Opatovice nad Labem
Místo měření: mikrofon umístěn ve výšce 6 m nad terénem, na hranici pozemku, na úrovni
fasády RD
Zdroj hluku: doprava po silnici I/37
Doba měření: 24 hodin
Třída přesnosti:technická
Denní doba
CHVeP: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A:

L Aeq,16h = 56,7 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně nejistoty: L Aeq,16h = (56,7 ± 2,0) dB
Noční doba
CHVeP: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A:

L Aeq,8h = 51,3 dB

Ekvivalentní hladina akustického tiaku A včetně nejistoty: L Aeq,8h = (51,3 ± 2,0) dB
Hodnocení:
Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb pro denní dobu ve výši 60 dB Je
prokazatelně nepřekročen, hygienický limit pro noční dobu ve výši 50 dB je rovněž
prokazatelně nepřekročen.

MB2: Zemědělská stavba - s bydlením, Klášterní č. p. 48, Opatovice nad Labem
Místo měření: náhradní místo měření (vzdálenost cca 75 m od PHS jako fasáda domu) u
mostku přes potok.
Mikrofon byl umístěn ve výšce 6 m nad terénem
Zdroj hluku:doprava po silnici I/37 Doba měření: 24 hodin
Třída přesnosti: technická
Denní doba
CHVeP: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A:

L Aeq,16h = 52,3 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně nejistoty: L Aeq,16h = (52,3 ± 2,0) dB
Noční doba
CHVeP: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A:

L Aeq,8h = 48,5 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně nejistoty: L Aeq,8h = (48,5 ± 2,0) dB
Hodnocení:
Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb pro denní dobu ve výši 60 dB je
prokazatelně nepřekročen, hygienický limit pro noční dobu ve výši 50 dB je rovněž
prokazatelně nepřekročen.
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MB3: Parcela 286/7, kat. území Pohřebačka, Opatovice nad Labem
Místo měření: Mikrofon umístěn na hranici pozemku ve výšce 3 m, za nadzemním potrubím.
Zdroj h!uku: doprava po silnici i/37
Doba měření: 6 hodin v denní době, 45 min v noční době
Třída přesnosti:běžná
Denní doba
CHVeP: Ekvivalentní hladina akustického tiaku A:

L Aeq,16h = 61,5 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně nejistoty: L Aeq,16h = (81,5 ± 3,0) dB
Noční doba
CHVeP: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A:

L Aeq,8h = 55,4 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně nejistoty: L Aeq,8h = (55,4 ± 3,0) dB
Hodnocení:
Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor pro denní i noční dobu ve výši 60 dB je
prokazatelně nepřekročen,

MB4: Parcela č. 286/13, kat. území Pohřebačka, Opatovice nad Labem
Místo měření: Mikrofon umístěn na hranici pozemku ve výšce 3 m, za nadzemním potrubím.
Zdroj hluku: doprava po silnici I/37
Doba měření: 5 hodin v denní době, 1 hodina v noční době
Třída přesnosti:běžná
Denní doba
CHVeP: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A:

L Aeq,16h = 61,3 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně nejistoty: L Aeq,16h = (61,3 ± 3,0) dB
Noční doba
CHVeP: Ekvivalentní hladina akustického tlaku A:

L Aeq,8h = 57,6 dB

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A včetně nejistoty: L Aeq,8h = (57,8 ± 3,0) dB
Hodnocení:
Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor pro denní i noční dobo ve výši 60 dB je
prokazatelně nepřekročen.
Závěrečné hodnocení
Výsledky měření hluku z úseku silnice 1/37 popisují hlukovou situaci v nejvíce ohroženém
stávajícím chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb po
uvedení stavby „I/37 Březhrad - Opatovice nad Labem" do zkušebního provozu.
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Z výsledků měření vyplývá, že navržený limit pro chráněný venkovní prostor staveb ve výši
60 dB/50 dB pro denní/noční dobu a navržený limit pro chráněný venkovní prostor ve výši 60
dB pro denní i noční dobu je ve všech měřicích bodech prokazatelně nepřekročen.

D.I.4. Vlivy na vodu
Při stavbě komunikace Opatovice - Březhrad byly provedeny následující zásahy do vodotečí
(přemostění):

Plačický potok:
Potok byl převeden pod tělesem komunikace rámovými propustky o světlé šířce 2 m a světlé
výšce 2,6 m. Každý z propustků má upravenou kynetu s jednostrannou bermou o šířce
0,6 m.

Mlýnský náhon:
Délka mostu je 33,98 m, délka přemostění je 13,83 m. Šířka umělého koryta Mlýnského
náhonu je 8 m.

Opatovický kanál:
Délka mostu je 236,23 m (levý most) a 232,26 m (pravý most).

Labe je zařazeno mezi vodohospodářsky významné toky. Izolinie 100 leté vody téměř v celé
délce sledovaného úseku silnice I/37 vede po její východní krajnici a nebo v její blízkosti.
Součástí dokumentace stavby byla studie odtokových poměrů. Posouzení vlivu přeložky
komunikace I/37 Březhrad - Opatovice na odtokové poměry v inundačním území řeky Labe
bylo provedeno metodou dvourozměrného modelování.
Hlavní závěry týkající se ovlivnění odtokových poměrů výstavbou obchvatu lze formulovat
následovně:
-

stavba obchvatu zasahuje do pravostranného inundačního území Labe a zužuje ho
maximálně o 300 m. Vliv tohoto zúžení na průběh hladiny v Labi a v inundačním
území je z globálního hlediska zanedbatelný, neboť průtočnost zájmového území je v
současném stavu do značné míry omezována podélnými hrázemi přivaděče
Elektrárny Opatovice a dalšími terénními tvary

-

stavba při navrženém obchvatu vykazuje významné lokální negativní dopady na
polohu hladiny v prostoru mezi stávající silnicí Březhrad - Opatovice a nově
navrhovaným obchvatem. Odtok vody při extrémních povodních je v této oblasti
limitován konfigurací terénu a hrázemi přivaděče Elektrárny Opatovice. Výstavba
obchvatu v důsledku vysokého nepřelévaného silničního tělesa výše uvedené
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nebezpečí dále zvyšuje, neboť dochází k vyloučení možnosti odtoku z prostoru mezi
stávající silnicí a obchvatem.
Na základě uvedeného posouzení byl navržen a realizován inundační most, který zamezí
vzdouvání hladiny Q100 Labe v oblasti mezi nově navrženým a starým tělesem komunikace
I/37. Nový inundační most eliminuje vzdutí a přelití vody přes korunu stávající komunikace
I/37 směrem do obce Opatovice nad Labem. Jedná se o most sestávající ze dvou
samostatných konstrukcí. Délka přemostění: levý most 207,18m, pravý most 206,54 m.
Volná šířka mostu: levý i pravý most 11,25 m. Jedná se o náplň změny Z2.
Realizace změny Z2 má významný vliv na změnu umožnění odtoku z prostoru mezi stávající
silnicí a obchvatem. To vede k ochraně před záplavami u cca 50 rodinných domů v obci
Opatovice.
Pro odvedení srážkových vod z povrchu projektované komunikace je navržena trubní
kanalizace ve středovém zeleném pásu s bočním vyústěním na svazích náspu komunikace
do patních silničních příkopů a následně do stávajících povrchových vodních toků v dané
lokalitě. Převážně se jedná o Plačický potok ve správě Zemědělské vodohospodářské správy
Hradec Králové a dále o Mlýnský náhon ústící do náhonu Opatovické elektrárny.
Na třech místech jsou před napojením silničních příkopů na vodoteče navrženy záchytné
jímky se zařízením na umístění mobilních norných stěn v případě ropné havárie na
komunikaci, což umožňuje v případě havárie bezpečně zabránit kontaminaci vod a půd
ropnými látkami.

D.I.5. Vlivy na půdu
Zájmové území je součástí ZPF, kultury orná půda a louky, západní krajnice silnice I/37 se v
prostoru u křižovatky Březhrad dotýká lesa.
Půdy v lokalitě jsou typově půdami nivních oblastí a hnědozeměmi, druh půdy jílovitohlinité s
vyšším obsahem vápníku.
Stavba vyvolala nároky na zábor zemědělského půdního fondu v k.ú. Březhrad, Pohřebačka
a Opatovice nad Labem. Kultura odnímaných pozemků je převážně trvalý travní porost a
orná půda. Dle BPEJ odnímané pozemky náleží: 3.56.00 (třída ochrany I.), 3.59.00 (třída
ochrany III.), 3.55.00 (třída ochrany IV.), 3.58.00 (třída ochrany III).
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o liniovou stavbu zásadního významu, lze zábor ZPF
v I. třídě ochrany akceptovat.
Se záměrem je dále spojen nárok na trvalý a dočasný zábor PUPFL v ploše 0,7238 ha ( z
toho 0,5427 ha trvalý zábor a 0,1811 ha dočasný zábor).
Na celé ploše odnímané zemědělské půdy byla provedena odděleně skrývka ornice a
dalších hlouběji uložených, zúrodnění schopných vrstev půdy v souladu s „Pedologickým
průzkumem". Skrytá zemina byla využita pro ozelenění záměru a pro zúrodnění dalších
pozemků, jejichž seznam je uveden v zemědělské příloze DSP.
V prostoru inundačního mostu došlo ke snížení trvalého záboru zemědělské půdy z 9 695 m2
na 486 m2 v důsledku výstavby mostu místo násypu.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Nepředpokládalo se významné negativní ovlivnění horninového prostředí z důvodů realizace
a provozu komunikace. Nejvýznamnější rizika byla spojena s obdobím výstavby, kdy může
dojít k únikům nebezpečných látek a tím ke kontaminaci horninového prostředí. K ovlivnění
kvality horninového prostředí v důsledku výstavby ani provozu dosud nedošlo.
Realizace změny Z2 neměla žádný vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Součástí dokumentace EIA bylo biologické hodnocení, ze kterého vyplynulo, že v prostorech
dotčených stavbou nebyly nalezeny zvláště chráněné druhy dle vyhl. č.395/1992 Sb. Toto
bylo dále potvrzeno na základě botanického a entomologického průzkumu.
Před dokončením projektové přípravy stavby byl proveden podrobný průzkum migračních
tras a míst rozmnožování obojživelníků v celé délce stavby a jejím okolí a do projektu byla
zapracována opatření k zajištění jejich ochrany a dostatečné průchodnosti migračních
koridorů obojživelníků, která byla konzultována s AOPK ČR, středisko Pardubice a jeho
připomínky byly zapracovány do projektu.
Veškeré zemní práce (skrývka) byly zahájeny mimo období rozmnožování, hnízdění, popř.
vývoje juvenilních jedinců živočichů, tj. mimo období od 1.4. do 31.8. kalendářního roku.
Rovněž kácení dřevin bude prováděno mimo toto období. V místech migrace obojživelníků
byly instalovány dočasné zábrany a naváděcí pásy usměrňující vhodným způsobem jejich
pohyb v prostoru staveniště a jeho bezprostředním okolí.
Stavební zásahy do vodních toků byly omezeny na nezbytné minimum (opevnění místních
pilířů). V korytech vodotečí nebyly budovány objekty (prahy, stupně), které by mohly vytvářet
migrační bariéru pro vodní organismy. Nutné zpevnění břehů bylo řešeno pouze kamennou
rovnaninou, popř. s použitím drátokošů (gabionů). V průběhu stavby byl minimalizován
pojezd techniky v prostoru vodotečí, vodních a mokřadních plocha pro jejich případné
překonávání bude zřízeno dočasné přemostění.
K zajištění průchodnosti mostních objektů a propustků v místech křížení silnice s vodními
toky byly všechny objekty řešeny tak, aby po obou stranách vodotečí zůstal suchý podchod
vhodných parametrů.
V rámci výše uvedených doporučení byly zohledněny i aktuální prvky územního systému
ekologické stability, týkající se nadregionálního biokoridoru, Opatovického kanálu, který je
prochází pod mostem přes Opatovický kanál. Funkce nadregionálního biokoridoru nebyla
ovlivněna.
Navržený lokální biokoridor spojující ve směru Z - V regionální biocentrum Libišanské louky s
tokem Labe neobsahuje žádný migrační koridor pro živočichy. Charakterově se skládá ze
dvou odlišných úseků. Navržený biokoridor trasa komunikace kříží v km 1,0. Jedná se o
bylinný typ navrženého lokálního biokoridoru, jehož funkci trasa neovlivní.

Lokální biocentrum Klášterní
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Lokalita Klášterní je ohraničena mlýnským náhonem a svodnicí. Na základě studie tohoto
prostoru byly provedeny terénní úpravy a likvidace části porostů v severní části lokality a
porostů na navážkách, kdy došlo k obnovení původní louky a odvodněním a soliterním
ozeleněním.

Lokální biocentrum funkční
Funkční lokální biokoridor navazuje na lokální biocentrum Klášterní. Trasa komunikace kříží
biokoridor mostním objektem v km 2,541. Funkce biokoridoru byla ovlivněna dočasně po
dobu výstavby.
Situace ÚSES je patrná z následujícího obrázku:
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Dočasné zábrany pro ochranu obojživelníků před stavbou

Během výstavby ani během provozu nedošlo k ovlivnění soustavy Natura 2000.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Hodnocená stavba prochází v celém svém úseku volnou krajinou. Krajina je rovinatá s
mnoha drobnými vodními toky (přírodními a umělými).
Ve své převážné části je území silně antropogenně pozměněnou krajinou. Výrazné ovlivnění
biotické složky krajiny zde způsobilo odlesnění na sušších místech, které zabránilo
souvislému rozvoji lesních společenstev. Výrazným zásahem do krajiny bylo rovněž
budování napájecích umělých kanálů. Velká část území byla trvale zorněna, trvalé travní
porosty se zachovaly jen v menší míře. Výsledkem dlouhodobých antropogenních vlivů je
převaha ekologicky málo stabilní až nestabilní zemědělské krajiny. V rovinatých územích
převažuje intenzivní zemědělské využití půdy.
V posuzovaném území se nevyskytují přírodní parky.
Stavba vyvolala především vlivy lokální, projevující se na stavu a funkci jednotlivých složek
životního prostředí v omezeném rozsahu. Za nejvýznamnější velkoplošné vlivy lze označit:
-

změny v procesu migrace rostlinných a živočišných druhů

-

trvalé zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci realizace rychlostní komunikace byly provedeny pozemkové úpravy na částech
katastrů, jichž se stavba dotkla především trvalými zábory půdního fondu. Tyto úpravy
sledovaly maximální omezení vzniku ploch nevhodných k dalšímu zemědělskému nebo
jinému vhodnému využití podle stávajícího typu plochy a způsobu současného využívání.
Tyto úpravy byly zohledněny v rámci územně plánovacích dokumentací dotčených obcí.
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Došlo k řádnému ozelenění záměru.
Změna Z2 se projevila pouze v nejbližších pohledech z prostoru polních kultur a vizuální vliv
relativně nízkého mostu lze považovat za srovnatelný s násypem obdobné výšky.
Inundační most - změna Z2 - pohled od východu

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality
Stav: V trase komunikace se nachází technická kulturní památka Opatovický kanál. Jde o
významné vodohospodářské dílo vybudované Vilémem z Pernštejna v letech 1498 až 1514.
Původním účelem bylo napájení soustavy rybníků a závlaha. Kanál začíná nad Opatovickým
jezem a spojuje Labe mezi Opatovicemi a Semínem u Přelouče.
Celé zájmové území se nachází ve starší sídelní oblasti. Výhodný georeliéf, přítomnost
vodních toků a příznivé klimatické podmínky byly determinující pro vznik osídlení v této
oblasti již ve starší době kamenné, kdy osídlení zaujímalo především dominantní výšinné
polohy.
Od mladší doby kamenné se osídlení soustřeďuje na příznivé polohy do blízkosti vodních
toků, kde nastává jeho výrazná koncentrace a opakované osidlování těchto poloh ve všech
následných epochách pravěkého až vrcholně středověkého vývoje.
Celá oblast tak náleží k vysoce exponovanému území archeologického zájmu, kterou lze
kvalifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1997
Sb. o státní památkové péči.
Proto byl také proveden podrobný archeologický průzkum v předstihu několika let před
začátkem stavby.
Změna Z2 nepřinesla žádnou změnu ve vlivech na hmotný majetek, kulturní památky a
archeologické lokality.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V následující kapitole je provedena rekapitulace vlivů změny ve vztahu k zasaženému území
a populaci obyvatel. Vliv změny je hodnocen na základě současného realizovaného stavu a
podle nyní platné environmentální legislativy. Přehled vypovídá o přijatelnosti realizované
změny jako takové, nikoliv ve srovnání s původní dokumentací EIA. Tomu je věnována
kapitola E.
Hodnocení vlivů bylo provedeno podle následující stupnice:
+ přijatelný vliv
+/- přijatelný vliv s dílčími výhradami
- nepřijatelný vliv

Rozsah vlivů změny vzhledem k zasaženému území a populaci
Vliv na složku ŽP

vliv na podkategorii

změna
Z2

Obyvatelstvo

imise na zdraví

+

hluk na zdraví

+

faktory pohody

+

dělící účinky silnice

+

dopravní nehody

+

Ovzduší

+

Hluk

+

Voda
Půda

Horninové
prostředí
přírodní zdroje

Příroda

Krajina
Antropogenní systémy

povrchová voda

+

podzemní voda a vodní zdroje

+

zemědělskou (ZPF)

+

lesní (PUPFL)

+

stabilita, eroze

+

a ložiska nerostných surovin
poddolovaná území

+
+

sesuvy

+

geologická a paleontologická naleziště

+

fauna

+

flóra

+

zvláště chráněná území

+

soustava NATURA 2000

+

USES

+

VKP

+

památné stromy

+

krajinný ráz

+

přírodní park

+

hmotný majetek

+

kulturní památky

+

archeologická území

+

76

Z uvedené rekapitulace je zřejmé, že vliv hodnocené změny na jednotlivé složky životního
prostředí jsou z pohledu současné environmentální legislativy přijatelné. Z tohoto pohledu je
možné jako přijatelnou hodnotit i celou realizovanou trasu.
Kumulativní a synergické vlivy
Při hodnocení změn nebyly zaznamenány takové kumulativní a synergické vlivy, které by
ovlivňovaly celkové hodnocení. Nejčastěji evidované kumulativní vlivy u dopravních staveb
se týkají kumulace negativních účinků hluku, imisí a faktorů pohody na zdraví obyvatel.
Vzhledem k tomu, že trasa se vyhýbá osídlení, stavba je vybavena protihlukovými
opatřeními, opatřeními pro ochranu vod před havarijním znečištěním, opatřeními pro ochranu
před povodňovými stavy a skutečná hluková a imisní zátěž po uvedení stavby je podlimitní,
nelze tyto vlivy zde očekávat.
Přímé a nepřímé vlivy
Naprostá většina popisovaných vlivů na složky životního prostředí patří mezi vlivy přímé. K
častým nepřímým vlivům u dopravních staveb patří ovlivnění obyvatel na objízdných trasách
během výstavby. Hodnocená silnice byla realizována jako dostavba čtyřpruhu ke stávajícímu
dvoupruhu nebo jako obchvat obce v nové stopě mimo osídlení a výstavba probíhala přímo z
původní komunikace nebo (v případě obchvatu) z rozestavěné komunikace. Proto nepřímé
vlivy na obyvatele byly minimální.
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D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

vlivech

Nenastávají vzhledem k velké vzdálenosti státní hranice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů, které mohly být vyvolány návrhem/provedením
změn stavby
Realizovaná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů byla stanovena podmínkami stanoviska EIA, které jsou následující (pro Stavbu silnice
I/37 Březhrad – Opatovice):

a) pro fázi přípravy
1. Zpřesnit rozsah a technické řešení protihlukových opatření (technicky i časově)
Protihlukové stěny SO 701 byly navrženy takto: na ochranu rekreačních objektů u
Opatovického písníku o délce 150 m a výšce 3 m, na ochranu obytných objektů v ulici
Klášterní o délce 750 m a výškách 2 - 4 m (350 m o výšce 2 m, 300 m o výšce 4 m a 100 m
o výšce 2 m), na konci stavby navazuje protihluková stěna na realizovanou protihlukovou
stěnu v rámci stavby R35 Sedlice - Opatovice o výšce 3 m a délce 65 m. Celková délka
navržených protihlukových stěn je 965 m.
Krajská hygienická stanice se sídlem v Pardubicích vydala pod zn. 3228/09/HOK- Pce/210
ze dne 7.7.2009 „Závazné stanovisko" kterým se souhlasí s projektovou dokumentací pro
stavební řízení stavby „I/37 Březhrad - Opatovice", a to včetně navrhovaných protihlukových
opatření, popsaných v této kapitole.
Po uvedení stavby do provozu bylo provedeno měření hladin hluku, které potvrdilo správnost
Hlukové studie, provedených protihlukových opatření i plnění hladin hluku.

2. Stanovit přesněji niveletu stoleté vody a následně vyhodnotit vlivy silnice na
povodňové průtoky v uvedeném území včetně návrhů na opatření (např. inundační
propustky, ochranné hráze).
Na základě hydrologického posouzení byl navržen a realizován inundační most, který
zamezí vzdouvání hladiny Q100 Labe v oblasti mezi nově navrženým a starým tělesem
komunikace I/37. Nový inundační most eliminuje vzdutí a přelití vody přes korunu stávající
komunikace I/37 směrem do obce Opatovice nad Labem. Jedná se o most sestávající ze
dvou samostatných konstrukcí. Délka přemostění: levý most 207,18m, pravý most 206,54 m.
Volná šířka mostu: levý i pravý most 11,25 m. Jedná se o náplň změny Z2.
Realizace změny Z2 má významný vliv na změnu umožnění odtoku z prostoru mezi stávající
silnicí a obchvatem. To vede k ochraně před záplavami u cca 50 rodinných domů v obci
Opatovice.
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3. Upřesnit umístění zařízení staveniště včetně skladů PHM a stanovišť pro mytí
vozidel, lokalizovat je mimo PHO vodních zdrojů Oplatil - Čeperka - Hrobice a dořešit
způsob likvidace odpadních vod z těchto zařízení.
V DÚR byly vytipovány lokality zařízení staveniště s ohledem na PHO. V PHO vodního
zdroje nejsou uvažována žádná stanoviště pro mytí vozidel. ZS byla vybavena mobilními
WC.

6. Specifikovat konkrétní opatření pro zamezení kontaminace vod a terénu při dopravě,
skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami, zejména v úseku ochranného pásma
vodních zdrojů Oplatil-Čeperka-Hrobice.
Podél siln. I/37 byla navržena po celé délce svodidla, komunikace byly odvodněny systémem
kanalizací a příkopů mimo pásmo PHO. Kanalizace byly zaústěny buď do dešťových
usazovacích nádrží nebo jsou výústní objekty opatřeny dvojitou dlužovou stěnou a kalovým
prostorem.
Od stupně DSP byl zpracován plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek a
protipovodňových opatření, kde byla konkretizována opatření pro zamezení kontaminace
vod.

7. Vypracovat havarijní plány pro případ úniku nebezpečných látek ohrožujících
kvalitu vodních zdrojů.
Od stupně DSP byl zpracován plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek a
protipovodňových opatření, kde byla konkretizována opatření pro zamezení kontaminace
vod.

8. Stanovit konečnou potřebu materiálů a surovin, navrhnout etapizaci a organizaci
výstavby tak, aby jejich přeprava minimálně zasáhla přilehlé obce.
Potřeba materiálu a surovin byla stanovena v projektové dokumentaci. Etapizace byla
popsána v průvodní zprávě

9. Upřesnit množství násypových materiálů a způsob jejich zabezpečení, konkretizovat
lokalizaci zemníků a další násypové materiály, jejich kapacitu a vymezit hlavní
přepravní trasy.
Bylo upřesněno ve vyšších stupních PD.

10. Zpracovat plán organizace výstavby tak, aby přijatá opatření minimalizovala
hlučnost a prašnost a další negativní vlivy na prostředí.
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V rámci DSP a DZS byl zpracován v části E. Provádění stavby orientační harmonogram
stavebních prací. Detailní plán organizace výstavby s ohledem na minimalizaci neg. vlivů z
výstavby byl zpracováván zhotovitelem stavby během průběhu výstavby

11. Stanovit množství a způsob nakládání s odpady, které budou vznikat v době
výstavby a při údržbě vozovky při následném provozu.
Množství a způsob nakládání s odpady byl uveden v Průvodní zprávě DSP, DZS, odst.15.

12. Minimalizovat vynětí nejkvalitnějších půd ze zemědělského půdního fondu na
základě provedené bonitace půd.
Trasa Stavby byla dána územně plánovací dokumentací, zábor zemědělských půd byl
ovlivněn vedením nivelety s ohledem na hladinu N-leté vody v inundačním území řeky Labe.
Vynětí ze ZPF bylo dáno trvalým záborem stavby. Trvalý zábor byl minimalizován na
nezbytný rozsah nutný pro zhotovení navrhovaných objektů komunikací a objektů
souvisejících.
Rovněž dočasné vynětí za ZPF bylo minimalizováno na míru nezbytnou pro provedení
stavby.

13. Zpracovat podrobnou bilanci objemů ornice a podorničí z odnímané zemědělské
půdy, připravit návrh jejich využití.
Bilance objemů ornice a podorničí byla uvedena DSP, DZS v příloze B.4. V projektu byl i
návrh využití kulturních vrstev. Částečně byla použita na ohumusování stavby, přebytky byla
určeny pro zemědělské využití. Využití přebytečné ornice a podorničí bylo projednáno a
realizováno ve spolupráci se zemědělskými organizacemi hospodařícími v okolí staveniště
(Agrodružstvo Klas Křičeň a ZEAS Staré Hradiště).

14. Po celé trase vyhodnotit přístupy pro běžnou zemědělskou techniku na oddělené
zemědělské pozemky.
Přístupy byly vyhodnoceny a projednány, byla navržena technická opatření k zajištění
přístupů na oddělené zemědělské pozemky (např. opěrná zeď SO 204, propustek v SO 106)
Stávající polní a lesní cesty buď nebyly stavbou narušeny, popř. byla navržena jejich
přeložka.
Zabezpečení přístupu
pozemkových úprav.

na

jednotlivé

parcely bylo řešeno

samostatným

projektem

15. Na základě odborného posouzení a po konzultaci s OkÚ Pardubice a Hradec
Králové stanovit postup a podmínky přenosu chráněných druhů rostlin a živočichů.
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Podmínka byla zapracována do vyšších stupňů PD. V r. 2008 byla dále vyhodnocena
migrace živočichů. Navržená opatření byla respektována v projektu a byla realizována na
staveništi a v jeho okolí v souladu se zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění. Jednalo se
primárně o dočasné zábrany pro ochranu obojživelníků před vstupem na staveniště.

16. Zpracovat projekt výsadby břehových porostů v místech křížení silnice s
vodotečemi, včetně výsadby kvalitních porostů vhodného druhového složení s
následnou péčí o tyto porosty po dobu nejméně pěti let.
V DÚR byl založen SO 801 Vegetační úpravy. Konkrétní řešení bylo rozpracováno
v navazujících stupních PD. Výsadba v místech křížení silnice s vodotečemi byla řešena v
rámci objektů Vegetačních úprav. Následná péče po dobu 5 ti let je zajišťována správcem
přilehlé komunikace.

17. Zajistit časovou a technickou koordinaci záměru ve fázi přípravy i následné
realizace s aktuálním stavem územně plánovací dokumentace na území města,
vztahující se k řešené problematice silnice I/37 (zejména komerční zona Hradubická).
V době zpracování DÚR byla již komerční zóna Hradubická zrealizována. Příprava stavby
I/37 Březhrad Opatovice probíhala v souladu s aktuálním stavem územně plánovací
dokumentace. Silnice byla realizována ve stejné kategorii jako navazující již realizovaný úsek
na základě geodetického zaměření navazujícího úseku silnice I/37.

18. Na základě rozvahy o případné výstavbě technických sítí navrhnout na vhodných
místech průvlaky.
Posuzovaná stavba byla projednána se všemi správci sítí tech. vybavení. Požadavky na
osazení chrániček pod komunikacemi byly do dokumentací zapracovány a následně
realizovány.

19. Zpracovat projekt ozelenění komunikace, k výsadbě použít dřeviny místní
provenience.
V DÚR byl založen SO 801 Vegetační úpravy. Konkrétní řešení bylo rozpracováno
v navazujících stupních PD. Pro vegetační úpravy byly navrženy původní domácí druhy.
Pouze pro osázení středního dělícího pásu byly uplatněny nepůvodní druhy čimišník
stromový a zimolez tatarský, z důvodu vysoké odolnosti vůči posypovým solím. Záměrné
rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny do krajiny bylo schváleno příslušnými
orgány ochrany přírody, a to Odborem životního prostředí Magistrátu města Pardubic
(13.10.2008, ŽP/53499/08/Ves) a Odborem životního prostředí Magistrátu města Hradec
Králové (9.10.2008, MMHK/140368/2008 ŽP3/Voj)

b) pro fázi realizace
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22. V případě potřeby vybudovat protihluková opatření v obytné zóně Opatovic n.
Labem, která zajistí přípustné hladiny hluku z dopravy v denní i noční době.
Protihlukové stěny SO 701 byly navrženy takto: na ochranu rekreačních objektů u
Opatovického písníku o délce 150 m a výšce 3 m, na ochranu obytných objektů v ulici
Klášterní o délce 750 m a výškách 2 - 4 m (350 m o výšce 2 m, 300 m o výšce 4 m a 100 m
o výšce 2 m), na konci stavby navazuje protihluková stěna na realizovanou protihlukovou
stěnu v rámci stavby R35 Sedlice - Opatovice o výšce 3 m a délce 65 m. Celková délka
navržených protihlukových stěn je 965 m.
Krajská hygienická stanice se sídlem v Pardubicích vydala pod zn. 3228/09/HOK- Pce/210
ze dne 7.7.2009 „Závazné stanovisko" kterým se souhlasí s projektovou dokumentací pro
stavební řízení stavby „I/37 Březhrad - Opatovice", a to včetně navrhovaných protihlukových
opatření, popsaných v této kapitole.
Po uvedení stavby do provozu bylo provedeno měření hladin hluku, které potvrdilo správnost
Hlukové studie, provedených protihlukových opatření i plnění hladin hluku.

25. Doprovodnou zeleň kácet v době vegetačního klidu a jen v nezbytně nutném
rozsahu, zdravé a vhodné jedince vyjmout a zajistit pro další použití. Technické
zásahy v místech s dřevinami, které nebudou likvidovány provádět citlivě (dřeviny
chránit před mechanickým porušením a nepříznivými klimatickými vlivy).
Kácení zeleně bylo dáno proj. dokumentací stav. objektu SO 001 Příprava území - zásah do
vzrostlé zeleně. Ke kácení byly určeny pouze stromy v nezbytném rozsahu. Podmínka kácet
dřeviny v době vegetačního klidu zde byla rovněž uvedena a při výstavbě respektována.

26. Zajistit včasné provedení vegetačních úprav tělesa nové komunikace.
V DÚR byl založen SO 801 Vegetační úpravy. K realizaci vegetačních úprav došlo ihned po
dokončení jednotlivých stavebních objektů.

28. Při přechodu nad všemi schválenými biokoridory ÚSES realizovat mosty s
odpovídající světlostí. V krajině s vysokou hladinou podzemních vod jsou technická
řešení kolize s biokoridory nejsložitější a lze je většinou řešit pouze na úkor plynulosti
nivelety nepřirozeným nadjezdem nad vytipovanými biokoridory.
Přechody nad schválenými biokoridory jsou řešeny mostními objekty, jsou respektována
doporučení migrační studie, pro most v km 2,541 byla v r. 2008 vyhotovena speciální
biologická studie pro tento mostní objekt, která upravovala jeho světlost. Detaily prostupů
byly projednány s příslušným orgánem ochrany přírody.

29. Parametry přemostění Opatovického kanálu musí vycházet nejen z požadavků,
které jsou dané jeho nadregionální funkcí ÚSES, ale i ze skutečnosti, že se jedná o
významné památkově chráněné technické dílo.
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Parametry přemostění respektují skutečnost, že se jedná o významné technické dílo. Byl
kladen důraz na to, aby nebylo poškozeno jílové těsnění. Pilíře mostu jsou v dostatečné
vzdálenosti od koryta kanálu.
Zásahy byly projednány s odborem kultury a se správcem toku.

30. Jako vyvolanou stavbu provést vybudování nové trasy nadregionálního koridoru
Opatovický kanál v úseku BC Kláštěrní - BC U přivaděče.
Podmínka č. 30 byla splněna tím, že mostní objekt byl dostatečně dimenzován pro průchod
uvedeného biokoridoru. Podél toku (biokoridoru) byla také navržena a realizována výsadba
vzrostlé zeleně, konkrétně 9 ks alejových stromů.

32. Omezit rozsah, stavenišť, deponií stavebního materiálu či odpadu na nezbytně
nutnou míru a po skončení jejich využívání provést ihned rekultivaci dotčeného území.
První část podmínky byla splněna v rámci projektové dokumentace. Rekultivace byly
provedeny po ukončení využívání man. ploch a ploch deponií na původní plochy (kultury).

33. Zajistit technologickou kázeň během výstavby nové komunikace a minimalizovat
negativní vlivy na ŽP (sekundární prašnost, hluk, poškození vegetace).
Zajištění tech. kázně bylo prováděno v rámci činnosti stavebního dozora.

35. Úpravy vodotečí provádět jen v nezbytné míře a ne zatrubněním.
Přeložka vodoteče byla provedena nedaleko SO 106 rámové propustky Plačického potoka
v nezbytně nutné míře. V mostních objektech jsou navržena technická opatření umožňující
migraci živočichů.

37. Informovat příslušné archeologické pracoviště o zahájení zemních prací minimálně
tři týdny před jejich započetím.
Bylo řešeno ve vyšších stupních PD, archeologické pracoviště bylo informováno. Před
vlastní realizaci proběhl záchranný archeologický výzkum.

38. Vybudovat souběžnou cyklistickou stezku v úseku Hradec Králové - Hrobice, která
by měla být součástí výstavby nové silnice a tím eliminovat střety cyklistů s
motorovými vozidly, zvýšit bezpečnost silničního provozu a nepřímo podpořit
ekologický a tedy i zdravější způsob dopravy.
V rámci stavby není mezi Opatovicemi a Hrobicemi navržena samostatná cyklostezka, ale je
navržena cyklotrasa vedená na silnicích II. a III.třídy a na místních komunikacích, tedy na
komunikacích s malou intenzitou automobilové dopravy (převážná část dopravy bude
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převedena na přeloženou siln. I/37) a cyklostezkách. Toto řešení vedení cyklotrasy bylo
projednáváno na výrobních výborech v rámci dokumentace DSP.
V současné době se dále realizuje „Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka mechu
a perníku“. Tato cyklostezka je zahrnuta do generelu cyklodopravy obou krajů. Je navržena
podél toku řeky Labe ve vzdálenějším souběhu s I/37 ve srovnání s původní úvahou v
procesu EIA.

c) pro fázi vlastního provozu
1. Zabezpečit pravidelný a včasný úklid posypového materiálu po zimním období.
Probíhá v rámci činnosti SÚS Královéhradeckého a SÚS Pardubického kraje.

2. Sledovat vývoj hladiny hluku v částech obcí přilehlých k nové silnici a na základě
výsledků měření provést další účinná protihluková opatření.
Po uvedení stavby do provozu bylo provedeno měření hladin hluku, které potvrdilo správnost
Hlukové studie, provedených protihlukových opatření i plnění hladin hluku. Další protihluková
opatření nebyla potřeba. Další sledování hladin hluku provádí průběžně KHS
Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Celkově lze konstatovat, že na posuzované stavbě včetně hodnocených změn bylo
realizováno dostatečné množství ochranných opatření, které vyplynuly z jednotlivých stupňů
projednávání stavby v průběhu investiční přípravy. Mezi hlavní opatření patří protihlukové
stěny, včetně jejich ochrany proti nárazu ptáků, vodohospodářské objekty (norné stěny,
sedimentační nádrže), vegetační úpravy trasy, speciální zábrany pro obojživelníky a zvýšení
bezpečnosti silničního provozu, aj. Všechna tato opatření jsou již realizována a stavba z
hlediska ochrany prostředí splňuje současné standardy pro tento typ staveb.
S oplocením celé stavby se uvažuje v nejbližší době.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při specifikaci vlivů
V předloženém materiálu se porovnává již zrealizovaná stavba s návrhem, který je obsahem
dokumentace EIA. Základní neurčitosti vyplývají ze skutečnosti, že dokumentace EIA je
zpracovávána na zcela jiné úrovni podrobností technických a mapových podkladů, a proto
některá srovnání nejsou exaktně proveditelná.
Při posuzování vlivu změn podle současného stavu a environmentální legislativy se
postupovalo podle standardních metodických postupů a lze konstatovat, že úroveň znalostí
je dostačující pro tento typ hodnocení.
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E. Porovnání variant řešení hodnocených změn (pokud byly
předloženy)
Hodnocené změny nebyly předloženy ve variantách, a proto také zde nejsou hodnoceny.
Pokud by měla být změna Z2 variantou k původnímu řešení, pak je jednoznačně pozitivní,
protože chrání značnou část obyvatel obce Opatovice před povodňovými stavy, snížila zábor
ZPF a může být využitelná pro zvýšení migrační propustnosti pro živočichy.

F. Doplňující údaje
F.I. Mapová a jiná dokumentace týkající se změn stavby, včetně
map ŽP
Uvedeny v textu.

F.II. Další podstatné informace oznamovatele - zde uvést veškerá
obdržená vyjádření příslušných OOP k hodnoceným změnám
Uvedeno v příloze.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
základních informací o hodnocených změnách
V řešeném úseku silnice I/37 Březhrad - Opatovice se jedná o přestavbu směrově
rozdělenou v nové trase obchvatem obce Opatovice n.L. Trasa prochází přes pozemky
evidované jako nemovitá kulturní památka - Klášteřiště a inundačním územím řeky Labe.
Začátek stavby navazuje na úsek čtyřpruhé komunikace za mimoúrovňovou křižovatkou u
obchodní zóny v km 31,199 (staničení silnice I/37) v k.ú. Březhrad. Stavba končí na
plánované mimoúrovňové křižovatce s rychlostní silnicí R35 - součást stavby R35 Sedlice Opatovice. Šířkové uspořádání silnice I/37 v předmětném úseku odpovídá kategorii S
24,5/100. Úsek stavby I/37 Březhrad - Opatovice má stavební délku 3,266. Konstrukce
vozovky je projektována s živičným krytem na třídu dopravního zatížení I.
Objektová skladba zahrnuje celkem 26 stavebních objektů. V trase bude vybudována jedna
MÚK pro napojení Opatovic nad Labem na silnice I/37. Součástí stavby jsou tři mosty. První
most v km stavby 1,624 převádí silnici I/37 přes větev navržené MÚK, Opatovický kanál,
stávající silnici III/29813 a Plačický potok. Druhý most v km 2,541 převádí silnici I/37 přes
vodní tok Mlýnský náhon. Třetí most v km 2,847 je most inundační, jelikož je trasa
komunikace vedena inundačním územím řeky Labe.
V km 2,000 je na pravé straně silnice z důvodů přilehlé vodní plochy navržena opěrná zeď.
Při křížení silnice I/37 s Plačickým potokem v km 0,242 a km 1,472 je v rámci stavby řešena
úprava rámových propustků. Nová trasa silnice také vyvolává úpravy stávajících podzemních
i nadzemních inženýrských sítí a úpravu nadzemního horkovodu v km 0,996. Na eliminaci
vlivu stavby na životní prostředí jsou v prostoru zástavby obce Opatovice nad Labem
navrženy protihlukové stěny. V objektové skladbě je i demolice hospodářské budovy
(realizováno v předstihu, není součástí PDPS) a vegetační úpravy.
Výškový průběh nivelety komunikace je koncipován s ohledem na hladinu stoleté vody v
inundačním území řeky Labe a výšku mostu přes Opatovický kanál, který přemosťuje i
křížené pozemní komunikace a Plačický potok.
Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího úseku dvoupruhé komunikace I/37 na čtyřpruhou,
směrově rozdělenou komunikaci kategorie S 24,5/100, která svým začátkem naváže na již
dokončený úsek od Hradce Králové a svým koncem na úsek R 35 Sedlice - Opatovice s
mimoúrovňovou křižovatkou v oblasti mezi Opatovicemi nad Labem a Elektrárnou Opatovice.
Konec řešeného úseku také respektuje připojovací a odbočovací pruh mimoúrovňové
křižovatky. Realizací obchvatu se zároveň odstraní nežádoucí rozdělení obytné zástavby
Opatovic nad Labem.
Stávající komunikace I/37 je po dokončení obchvatu využita jednak pro připojení Opatovic
nad Labem na obchvat I/37 a silnici III/29813 do Vysoké nad Labem a jednak jako místní
komunikace od stávající čerpací stanice pohonných hmot do konce úseku u bývalého
fotbalového hřiště. Na konci úseku je na stávající silnici ponechán pruh pro pěší a cyklisty,
který bude od příkopu obchvatu oddělen zábradlím o celkové délce 70 m.
Začátek stavby čtyřpruhové komunikace obchvatu I/37 km 0,000 navazuje na konec
dokončeného čtyřpruhového úseku silnice I/37 v km 31,199 a do 1,2 km pokračuje v trase
stávající komunikace. Dále je čtyřpruh veden obchvatem vlevo od stávající komunikace, kde
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trasa překračuje Opatovický kanál, silnici III/29813 do Vysoké nad Labem, mlýnský náhon a
napojuje se v km 34,307 (staničení silnice I/37) na další úsek I/37, zahrnující R 35 Sedlice Opatovice. Významnými stavebními objekty celé stavby jsou tři silniční mosty. V km 1,93094
až 2,03719 je z důvodu blízkého koryta mlýnského náhonu navržena vpravo opěrná
gabionová zeď o celkové délce 106,25 m. Trasa obchvatu kříží podzemní i nadzemní
kabelové sítě, které budou v rámci celé stavby upraveny. Křížení trasy komunikace s
nadzemním horkovodem si vyžádá přeložku trasy horkovodu. Křížení Plačického potoka je
řešeno rámovými propusty světlosti 2 000 x 2 500 mm.
Projekt je zpracován pro komunikaci v kategorii S24,5/100 v celkové délce 3266 m. Příčné
uspořádání určené kategorie silnice zahrnuje dva dvoupruhové pásy s volnou šířkou 11,25 m
se středním dělicím pruhem šířky 2,0 m. Každý pás zahrnuje dva jízdní pruhy šířky 3,75 m,
vodící proužky o šířce 0,25 m a 0,5 m, zpevněnou krajnici šíře 2,0 m a nezpevněné krajnice
šíře 0,5 m.
Z důvodů vedení nivelety nad hladinou Q100 a přes silniční mosty je celá trasa komunikace
na zemním násypovém tělese. Na základě geologického průzkumu bude po sejmutí ornice a
podorničí na několika místech provedena sanace podloží. Odvodnění rovinatých částí
komunikace je navrženo do patních vsakovacích příkopů odvádějících dešťovou vodu přes
záchytné jímky s mobilními nornými stěnami do otevřených vodotečí. Jímky pro případ
havárie na komunikaci jsou navrženy podle vzorových listů VL2 217.01 98.1 MDS ČR.
V km 1,07047 vpravo je navržena odbočovací větev pro vjezd do Opatovic nad Labem o
délce 314,24 m.
V km 1,28453 vlevo je navržena připojovací větev pro výjezd z Opatovic o délce 458,91 m.
Obě větve jsou napojeny na stávající I/37, která bude ponechána i po realizaci obchvatu.
Stavba také vyvolává řešení přístupových cest na přilehlé pozemky po obou stranách stavby.
Vjezd na pozemky po levé straně komunikace až po Opatovický kanál umožňuje stávající
polní cesta na pravém břehu kanálu, která navazuje na stávající polní cesty včetně
přemostění křižujících vodotečí v prostoru mezi korytem Labe a silnicí I/37. Přístup na
pozemek mezi připojovací větví a trasou horkovodu umožňuje odsazené čelo nového
propustku v km 0,18690 připojovací větve. Přístup na pozemek pod začátkem mostu SO 201
v km 0,335 připojovací větvě umožňuje sjezd přes hospodářský přejezd délky 12 m. Přístup
na pozemky po obou stranách obchvatu za koncem mostu SO 201 umožňuje jednak cesta
po hrázce přivaděče vody do Elektrárny Opatovice, jednak stávající cesta přes mlýnský
náhon k bývalému hospodářskému objektu SO 002 v km 2,2, která bude novým silničním
tělesem přerušena. Přístup na přilehlé pozemky mezi mlýnským náhonem a bývalým
fotbalovým hřištěm umožňuje nový sjezd ze stávající silnice u km 3,0 a dále nový sjezd z
místní komunikace za bývalým fotbalovým hřištěm. Všechny přístupy na pozemky byly
projednány dne 2.12.2002 na Obecním úřadě Opatovice nad Labem.
Popis hodnocených změn:
V rámci Rescreeningu bylo identifkováno celkem 11 již dříve diskutovaných nebo nově
požadovaných změn stavby.
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Z nich bylo u jedné změny zjištěno, že představuje významnou stavební nebo
technologickou změnu záměru (Z2 - Inundační most). Tato změna byla také dále
posuzována.
U ostatních změn se jedná o stavební, technologické nebo ekonomické upřesnění záměru v
souladu se záměrem projednaným v procesu EIA. Další změny byly sice diskutovány v rámci
posuzované stavby, ale nejsou její součástí, jsou součástí jiné silniční stavby.
Všechny změny jsou podrobně popsány v úvodu tohoto materiálu.
Změna Z2. Výstavba nového inundačního mostu
Jedná se o plnění podmínky stanoviska EIA č. 2. Stanovit přesněji niveletu stoleté vody a
následně vyhodnotit vlivy silnice na povodňové průtoky v uvedeném území včetně návrhů na
opatření (např. inundační propustky, ochranné hráze). V procesu EIA byl záměr konzultován
s Povodím Labe a.s. se závěrem, že ve fázi EIA nelze stanovit konkrétní protipovodňová
opatření. Po výběru konečné varianty bylo ve fázi ÚR pro plnění výše uvedené podmínky
zpracován podrobný hydrologický model - Posouzení odtokových poměrů (HYDROEXPERT
s.r.o.), z jehož závěrů vyplynula potřeba realizace inundačního mostu.
Na základě uvedeného posouzení je navržen inundační most, který zamezí vzdouvání
hladiny Q100 Labe v oblasti mezi nově navrženým a starým tělesem komunikace I/37. Nový
inundační most eliminuje vzdutí a přelití vody přes korunu stávající komunikace I/37 směrem
do obce Opatovice nad Labem. Jedná se o most sestávající ze dvou samostatných
konstrukcí. Délka přemostění: levý most 207,18m, pravý most 206,54 m. Volná šířka mostu:
levý i pravý most 11,25 m.

Stav životního prostředí v dotčeném území
Nejzávažnější environmentální charakteristiky. Celá realizovaná trasa včetně hodnocených
změn se nachází v území s minimální přítomností významných environmentálních
charakteristik. Trasa prochází typickou zemědělskou krajinou rovin s minimem přírodně
významných chráněných prvků, nevyskytují se zde zvláště chráněná území, lokality soustavy
Natura 2000 nebo přírodní parky. Z prvků, které jsou v zájmu ochrany přírody, zde můžeme
nalézt především ty, které tvoří krajinné sítě, a můžeme se s nimi setkat při hodnocení
libovolné komunikace. Jedná se především o územní systém ekologické stability.
Stav složek životního prostředí ve vazbě na hodnocené změny. Vzhledem k charakteru
hodnocené změny proti návrhu EIA se u většiny složek ŽP parametry prostředí mezi
řešeným v EIA a realizovaným stavem významně neliší. Rozdíly jsou především v zlepšení
ochrany před povodněmi a snížení záborů ZPF.

Vlivy hodnocených změn na veřejné zdraví a na životní prostředí
Vliv na obyvatelstvo
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Realizovaná stavba má jednoznačně pozitivní vliv na zdraví obyvatel, protože vymístila
tranzitní dopravu mimo zastavěnou část obce Opatovice. Tím také výrazně kleslo riziko
dopravních nehod s chodci. Hlukové i imisní hygienické limity jsou splněny. Pozitivní je
rovněž zlepšení faktorů pohody a snížení negativních psychických dopadů. Dělící účinek
stavby je minimalizován dostatkem průchodů, zajištěny jsou i přístupy na pozemky. Vlivy
hodnocené změny z pohledu dopadů na obyvatele je nulový, resp. pozitivní, pokud do těchto
vlivů započítáme vliv eliminace záplavových stavů.

Vliv na ovzduší a klima
Pro zhodnocení dopadů na ovzduší byla v průběhu investiční přípravy zpracována rozptylová
studie. Ta konstatovala, že hodnocená stavba (včetně hodnocených změn) vyhovuje
legislativním požadavkům. Vliv hodnocených změn je nevýznamný. To je v souladu i se
závěry v dokumentaci EIA.

Vliv na hlukovou situaci
Pro zhodnocení dopadů na hlukovou situaci byla v průběhu investiční přípravy zpracována
hluková studie. Ta konstatovala, že hodnocená stavba (včetně hodnocených změn) vyhovuje
legislativním požadavkům. Vliv hodnocených změn je nevýznamný. To je v souladu i s
dokumentací EIA.

Vliv na vodu
Pro ochranu povrchových vod byla na stavbě realizována řada vodohospodářských opatření.
Veškerá srážková voda z komunikací je odváděna kanalizací a vypouštěna do vodotečí přes
norné stěny. Pro minimalizaci vlivu zimní údržby na vodu je používána moderní posypová
technika. Vliv celé stavby lze považovat za přijatelný a odpovídající vlivům analogických
dopravních staveb.
Na základě hydrologického posouzení byl navržen a realizován inundační most, který
zamezí vzdouvání hladiny Q100 Labe v oblasti mezi nově navrženým a starým tělesem
komunikace I/37. Nový inundační most eliminuje vzdutí a přelití vody přes korunu stávající
komunikace I/37 směrem do obce Opatovice nad Labem. Jedná se o most sestávající ze
dvou samostatných konstrukcí. Délka přemostění: levý most 207,18m, pravý most 206,54 m.
Volná šířka mostu: levý i pravý most 11,25 m. Jedná se o náplň změny Z2.
Realizace změny Z2 má významný vliv na změnu umožnění odtoku z prostoru mezi stávající
silnicí a obchvatem. To vede k ochraně před záplavami u cca 50 rodinných domů v obci
Opatovice.

Vliv na půdu
V souvislosti s realizací změny Z2 - Inundační most došlo k významnému snížení záborů
ZPF, což lze považovat za pozitivní vliv.
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Vliv na faunu, flóru a ekosystémy
Samotná realizovaná stavba nemá významný negativní vliv na místní volně žijící živočichy.
Vede převážně po zemědělských pozemcích a cennější biotopy překračuje velkým mostními
objektem. Jiným problémem je pravděpodobně nedostatečné převedení významného
migračního koridoru cca 6 km jižně od posuzované stavby. Posuzovaná změna by se za
určitých podmínek (např. naváděcí pásy) mohla stát součástí migračních opatření v případě,
že bude realizováno oplocení celé stavby Silnice I/37 Březhrad - Opatovice.

Vliv na krajinný ráz
Vliv realizované stavby na krajinný ráz odpovídá charakteru a technickým parametrům
rychlostní komunikace. Na trase byla aplikována opatření na snížení negativního vlivu
formou vegetačních úprav. Vzhledem k tomu, že trasa prochází běžnou hospodářskou
krajinou, lze vliv na krajinný ráz považovat za přijatelný.

Vliv na hmotný majetek, kulturní a archeologické památky
Realizovaná stavba vede mimo zastavěná území, nevyvolala demolice obytných ani
hospodářských budov a nemá významný negativní vliv na kulturní památky a archeologická
naleziště.

Ochranná opatření
Na posuzované stavbě včetně hodnocených změn bylo realizováno dostatečné množství
ochranných opatření, která vyplynula z jednotlivých stupňů projednávání stavby v průběhu
investiční přípravy. Mezi hlavní opatření patří protihlukové stěny, včetně jejich ochrany proti
nárazu ptáků, vodohospodářské objekty (norné stěny, sedimentační nádrže), vegetační
úpravy trasy, speciální zábrany pro obojživelníky, apod. Všechna tato opatření jsou již
realizována a stavba z hlediska ochrany prostředí splňuje současné standardy pro tento typ
staveb.

Celková přijatelnost změn z pohledu současné legislativy
Z provedeného rozboru vyplývá, že vlivy hodnocených změn na jednotlivé složky životního
prostředí jsou z pohledu současné environmentální legislativy přijatelné. Z tohoto pohledu je
možné jako přijatelnou hodnotit i celou realizovanou trasu.

Celkové porovnání realizovaných změn se stavem v EIA
Z provedeného rozboru je zřejmé, že realizovaná změna neměla a nemá významný
negativní vliv na složky životního prostředí, resp. její dopad je pozitivní. To je logické i z toho
důvodu, že byla důsledkem podmínky z procesu EIA a byly zaměřeny přímo na ochranu
životního prostředí (ochrana před povodňovými stavy).
Celkově má realizace změny pozitivní dopad na ochranu životního prostředí.
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Závěr
Pro silnici I/37 Březhrad - opatovice bylo provedeno vyhodnocení vlivu změn, které nastaly
mezi dokumentací EIA a realizací stavby na životní prostředí. Lze konstatovat, že provedené
změny mají pozitivní charakter a vedly k menšímu zásahu stavby do životního prostředí.
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