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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je výstavba dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice, která se stane
součástí strategického dopravního tahu D35, který by měl propojovat severní část území
České republiky a tvořit paralelu k současně přetížené dálnici D1. Celý záměr bude
realizován v nové trase. Šířkové uspořádání je navrženo v kategorii D25,5/130 (100). Délka
trasy je 18,9 km. Součástí stavby jsou 4 mimoúrovňové křižovatky, 25 mostů, 1 tunel.
Záměr je předložen ve dvou aktivních variantách (V1, V2) lišících se v cca
dvoukilometrovém úseku:
V1 – hlavní varianta - celá trasa je vedena ve čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130 (100),
v km 98,0-100,0 vedena v severní stopě
V2 – podvarianta - celá trasa je vedena ve čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130 (100),
v km 98,0-100,0 vedena v jižní stopě
Umístění záměru:
Kraj:
Pardubický
Obce:
Staré Město, Dětřichov u Moravské Třebové, Borušov
Katastrální území: Staré Město u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové,
Prklišov
Kraj:
Olomoucký
Obce:
Maletín, Krchleby, Mírov, Mohelnice, Loštice
Katastrální území: Javoří u Maletína, Starý Maletín, Krchleby na Moravě, Míroveček,
Řepová, Křemačov, Libivá, Podolí u Mohelnice, Mohelnice, Újezd u
Mohelnice, Loštice
Obchodní firma oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele:
65993390
Sídlo oznamovatele:
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedená kapitola obsahuje všechny potřebné informace; ze strany zpracovatele posudku
bez připomínek.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu Přílohy č.
4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou osobou Doc.
RNDr. Petrem Andělem CSc., který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti autorizace
č.j. 7248/1155/OPV/93, autorizace prodloužena č.j. 46345/ENV/16.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele posudku
vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci tato zpracována korektně a s dostatečnou
vypovídací schopností k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí
a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní údaje o
oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným
způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po formální
stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Z hlediska
věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit ve
vztahu k uvažovanému záměru za dostatečně zpracovanou.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení velikosti
a významnosti vlivu
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru
Dokumentace s odpovídající vypovídací schopností popisuje a hodnotí variantní vedení trasy
v km 98,0-100,0 v severní a v jižní stopě (V1, V2).
Předložená dokumentace dále obsahuje požadované kapitoly dokumentace EIA s tím, že
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru je uvedeno v úvodu
posuzované dokumentace.
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Součástí posuzované Dokumentace EIA jsou dále následující přílohy:
H.I. Textové přílohy
H.I.1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení)

H.I.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
H.II. Grafické přílohy
H.II.1 Vizualizace
H.II.2 Návrh systému odvodnění – typy retenčních nádrží
H.III Podkladové materiály
Samostatné grafické přílohy k textové části dokumentace
č. 1:

Vizualizace kritických míst – Valbek, spol. s r.o., 03/2016.

č. 2:

Návrh systému odvodnění – typy retenčních nádrží

Výkresové přílohy k textové části dokumentace (mapy v měřítku 1: 25 000)
č. 1:

Obyvatelstvo, voda a geologie

č. 2:

Zemědělská a lesní půda

č. 3:

Příroda

č. 4:

Opatření

Výkresové přílohy k textové části dokumentace
č. 1:

Vypořádání požadavků na doplnění dokumentace EIA a všech obdržených
vyjádření k dokumentaci

č. 2:

Hodnocení zdravotních rizik

č. 3:

Rozptylová studie

č. 4:

Akustická studie

č. 5:

Hydrogeologické posouzení

č. 6:

Hodnocení vlivů na zemědělský půdní fond

č. 7:

Hodnocení vlivů na PUPFL

č. 8:

Biologický průzkum

č. 9:

Rámcová migrační studie

č. 10: Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku po formální stránce pokládá dokumentaci za úplnou. Mapové
podklady mají odpovídající vypovídací schopnost a dle názoru zpracovatelského týmu
posudku vhodně doplňují textové části dokumentace. Celkově lze vypovídací schopnost
dokumentace dle názoru zpracovatelského týmu posudku označit za nadstandardní.
Není zcela dodrženo číslování (značení) příloh Dokumentace na str. 3 vzhledem
k prezentaci příloh v závěru textové části Dokumentace od str. 284: na str. 3 chybí odkaz
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na textové přílohy H.I Textové přílohy (H.I.1 Vyjádření příslušného stavebního úřadu –
celkem 5 vyjádření, H.L.2 Stanovisko orgánů ochrany přírody dle §435 i…- celkem 4
stanoviska), na H.III Podkladové materiály. Tyto formální nejasnosti poněkud ztěžují
orientaci v odkazech.
Některé nejasnosti nebo nepřesnosti jsou komentovány v příslušné části posudku.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město –
Mohelnice“ na životní prostředí považuje zpracovatelský tým posudku za dostatečnou
k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“)
pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí – a ukončit proces posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vydáním stanoviska o hodnocení vlivů.
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A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, jméno a
příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům uvedeným v
zákoně.
B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Dálnice D35 v úseku Staré
Město – Mohelnice“. Dle dokumentace záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona do
kategorie I, bod 9.3 „Novostavby,rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska zařazení záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Šířkové uspořádání je navrženo v kategorii D25,5/130 (100). Délka trasy je 18,9 km.
Součástí stavby jsou 4 mimoúrovňové křižovatky, 25 mostů, 1 tunel. Záměr je předložen ve
dvou aktivních variantách (V1, V2) lišících se v cca dvoukilometrovém úseku:
V1 – hlavní varianta - celá trasa je vedena ve čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130 (100),
v km 98,0-100,0 vedena v severní stopě
V2 – podvarianta - celá trasa je vedena ve čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130 (100),
v km 98,0-100,0 vedena v jižní stopě
Stanovisko zpracovatele posudku:

K popisu kapacity a rozsahu záměru ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších
připomínek.
B.I.3. Umístění záměru

Záměr bude realizován na území 2 krajů:
Kraj:
Pardubický, Olomoucký
Obce:
Staré Město, Dětřichov u Moravské Třebové, Borušov
Katastrální území: Staré Město u Moravské Třebové, Dětřichov u Moravské Třebové,
Prklišov
Kraj:
Olomoucký
Obce:
Maletín, Krchleby, Mírov, Mohelnice, Loštice
Katastrální území: Javoří u Maletína, Starý Maletín, Krchleby na Moravě, Míroveček,
Řepová, Křemačov, Libivá, Podolí u Mohelnice, Mohelnice, Újezd u
Mohelnice, Loštice
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované dokumentace
ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že z hlediska možnosti kumulace s jinými záměry je nutné
hodnotit jednak záměry v době realizace již existující, jednak i budoucí plánované záměry.
Jak stávající komunikace, tak i plánované stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek. Za podstatnou lze uvažovat
skutečnost, že doprava z uvedených komunikací byla v souvislosti s realizací D35
zohledněna v hlukové i rozptylové studii.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Dokumentace zdůvodňuje potřebu realizace záměru v kontextu evropského, vnitrostátního
a regionálního. Jako výsledek předchozích EIA stupňů hodnocení (výběr koridoru – výběr
tras) byly zadavatelem pro dokumentaci zvoleny dvě aktivní varianty (V1, V2) lišící se
směrovým vedením v km 98,0-100,0.
• Varianta V1 – hlavní varianta, s jedním směrovým obloukem, v rozdílném úseku je vedena
v severní stopě,
• Varianta V2 – označovaná v technické části jako podvarianta, se dvěma směrovými oblouky,
v rozdílném úseku je vedena v jižní stopě.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek. Z hlediska vlivů na životní
prostředí lze považovat za zásadní vnitrostátní a regionální kontext, protože je patrné, že
po realizaci celého dopravního tahu D35 dojde k významným pozitivním změnám podél
stávající komunikace I/35 především z hlediska hlukové a imisní zátěže.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Dokumentace konstatuje, že uvedená kapitola byla zpracována na základě Technické
studie „R35 Staré Město – Mohelnice – Doplnění podkladů pro přepracování dokumentace
EIA“ (Valbek, spol. s r.o., 09/2015, Liberec).
Z hlediska směrového vedení dokumentace popisuje následující úseky:
Úsek Staré Město – MÚK Maletín
Úsek MÚK Maletín – MÚK Mohelnice jih
Z dokumentace je dále patrné, že díky kategorii D25,5/130 (100) jsou všechna křížení se
stávajícími silnicemi, místními komunikacemi a cestami navržena mimoúrovňová. Na úseku
mezi Starým Městem a Mohelnicí jsou navrženy 4 mimoúrovňové křižovatky:
MÚK Staré Město – východ (km 91,830)
MÚK Maletín (km 98,875)
MÚK Mohelnice – sever (km 106,040)
MÚK Mohelnice – jih (km 109,170)
Dále je navrženo 25 mostů, z toho 18 mostů na D35 a 7 nadjezdů. Jejich přehled je
uveden v tabulce č.12 posuzované dokumentace.
Mezi km 93,190-94,290 je tunelem Maletín délky 1100 m překonáván terénní hřbet výšky
cca 85 m. Tunel je v podélném spádu 0,62 % a ve směrovém oblouku o poloměru 2 250 m.
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Tunel bude v provozu jako čtyřpruhový tj. dvoupruhový v jednom směru. Přípustná rychlost
v tunelu je stanovena na 80 km/hod.
Dále dokumentace sumarizuje celkově nově vznikající zpevněné plochy související
s řešeným úsekem D35 a souvisejícími stavbami a popisuje způsoby odvodnění těchto
nově vzniklých zpevněných ploch.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska popisu technického a technologického řešení záměru ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek. Pro lepší přehlednost mohl být součástí této kapitoly popis i
dalších technických řešení, která jsou právě zatímním výsledkem procesu posuzování vlivů
na životní prostředí, jako jsou protihlukové stěny, případně technické způsoby zajištění
migrační průchodnosti pro organismy.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
Zahájení stavby
Dokončení stavby

dosud nestanoveno
dosud nestanoveno

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Za podstatné lze považovat, že
vyhodnocení provozu především hlediska hlukového a imisního posouzení bylo provedeno
v takových časových horizontech, kde je již velká pravděpodobnost, že hodnocený úsek
D35 již bude v provozu.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:
Obce:
Kraj:
Obce:

Pardubický, Olomoucký
Staré Město, Dětřichov u Moravské Třebové, Borušov
Olomoucký
Maletín, Krchleby, Mírov, Mohelnice, Loštice

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek. V tabulce č.15 uvedená
katastrální území nelze považovat za dotčené územně samosprávné celky.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

Výčet nejdůležitějších navazujících rozhodnutí je v dokumentaci uveden v tabulce č.15.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvažované kapitole bez připomínek s tím, že navazující rozhodnutí nesouvisí přímo se
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, protože bezprostředně souvisí
s příslušnými složkovými zákony, a proto jejich výčet nijak nemůže ovlivnit závěr procesu
posuzování vlivů na životní prostředí v rámci posuzovaného záměru.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Dokumentace uvádí, že realizací záměru dojde jak k záboru zemědělského půdního
fondu, tak i pozemků určených k plnění funkce lesa.
Z hlediska trvalého záboru ZPF se u Varianty 1 jedná o cca 92,10 ha, u Varianty 2 o cca
92,93 ha. Z hlediska nároků na trvalý zábor PUPFL se u Varianty 1 jedná o 21,01 ha, u
Varianty 2 o cca 19,91 ha.
Upřesnění množství záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy bude
zpracováno v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí ze zemědělského půdního fondu
(ZPF)“, který bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku z hlediska nároků na plochy bez připomínek. Je patrné, že
nároky na trvalý zábor ZPF, respektive PUPFL jsou v podstatě srovnatelné.
B.II.2 Voda

Dokumentace konstatuje, že pro období výstavby se předpokládá, že bude k dispozici pitná
voda ze stávajících odběrných míst pitné vody v dotčeném k.ú., popř. bude zajištěna
distribuce balené vody. V případě napojení na stávající vodovodní řad budou podmínky
odběru dohodnuty se správci vodovodních a kanalizačních sítí. V etapě provozu budou
nároky na vodu minimální.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek. Nároky na vodu nemohou nijak
významně ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace specifikuje, že v etapě výstavby budou potřeba nevýznamné nároky na
energii, pohonné hmoty a stavební suroviny. V etapě provozu lze očekávat pouze nároky
na elektrickou energii.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Uvedené nároky nemohou nijak ovlivnit závěry z hlediska procesu posuzování vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví. Dokumentace současně uvádí v tabulce 18
předpokládanou bilanci násypů, výkopů a výrub z tunelu. Z této bilance se jako příznivější
jeví varianta V2, protože má více méně vyrovnanou bilanci hmot z hlediska násypů a
výkopů.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že stavební práce nebudou významně negativně ovlivňovat
stávající dopravní infrastrukturu. Během prací zůstane zachován provoz na stávajících
komunikacích s případnou regulací. Dopravně inženýrská opatření budou upřesněna
v dalších stupních projektové dokumentace.
Pro etapu provozu dokumentace uvádí, že intenzity dopravy byly převzaty ze
zpracovaného materiálu „Prognóza intenzit dopravy rychlostní silnice R35 v úseku
Opatovice – Mohelnice“ (AF-CITYPLAN s.r.o., Praha, 2013) a materiálu „R35 v úseku
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Staré Město – Mohelnice, aktualizovaný dopravní model“ (AF-CITYPLAN s.r.o., Praha
2015). Modelování posuzovaných scénářů je provedeno na základě aktualizovaného a
kalibrovaného modelu intenzit automobilové dopravy celé České republiky. Pro hodnocení
stávajících dopravních objemů jsou použity výsledky celostátního sčítání dopravy 2010 a
sčítání na hraničních přechodech 2010.
Model obsahuje podrobný model města Mohelnice v souladu se studií Modelové posouzení
dopravního uzlu Mohelnice, včetně přeložky silnice II/444.
Prognóza zahrnuje analýzu stávajících dopravních dat, aktualizaci dopravního modelu v
řešeném území, vytvoření prognózy pro výhledové horizonty 2030 a 2040. Součástí
hodnocení je i vliv zprovoznění D35 na ostatní komunikace v řešeném území a převedená
doprava ze stávající sítě.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek. Významná je skutečnost, že
realizace záměru ovlivní dopravu na řadě souvisejících komunikací a že tato skutečnost
byla zohledněna z hlediska vyhodnocení vlivů hluku z dopravy.
B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace uvádí, že se záměrem jak v etapě výstavby, tak i provozu souvisí zdroje
znečišťování ovzduší.
Etapa výstavby
Bodové zdroje znečištění se budou v omezené míře vyskytovat pouze v období výstavby.
Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší budou představovat především betonárny
a podobná zařízení v okolí stavebních prací.
Jako plošný zdroj bude v průběhu výstavby působit plocha staveniště (ale i další plochy
zbavené vegetace), kde bude docházet zejména ke znovuzvíření již usazených
prachových částic (sekundární prašnost). Při pokládce živičného povrchu lze rovněž
očekávat zvýšené uvolňování aromatických uhlovodíků. Ze stavebních strojů a z
nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty.
Dále dokumentace uvádí, že stanovit objem emisí z liniových zdrojů v období výstavby lze
pouze rámcově. Na zatěžování okolí stavby se budou podílet emise z dopravy vyvolané
stavební činností (zajišťující přepravu materiálů ze staveniště a na staveniště) a emise
z prostoru staveniště – z provozu stavebních mechanizmů a především šíření prachu
z odkryté stavební plochy při provádění zemních prací.
Dokumentace dále uvádí, že zprovozněním záměru dojde v části zájmového území k
přesunu automobilové dopravy ze stávající I/35 na novou trasu. Tím se změní umístění
liniového zdroje znečišťování ovzduší. Produkce emisí na trase D35 v posuzovaném
úseku je uvedena v dokumentaci v tabulce 24 pro variantu V1 a v tabulce 25 pro variantu
V2.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k závěrům dokumentace pro etapu výstavby ze strany zpracovatelského týmu
posudku bez připomínek. Omezování emisí v etapě výstavby bude podrobněji řešeno
opatřeními v rámci zpracovaných zásad organizace výstavby.
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Z hlediska bilance emisí v etapě provozu v podstatě bez připomínek. Lze pouze upozornit,
že bilance emisí z provozu nákladních automobilů s využitím programu MEFA v13 nemohla
být bilancována na uváděnou rychlost 120 km/hod, protože pro takovou rychlost
nákladních automobilů tento program není nastaven.
B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace uvádí, že v období výstavby budou vnikat do povrchových vod především
splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení staveniště. Produkce splaškových vod bude
vyplývat z celkového uvažovaného počtu pracovníků. Nakládání s nimi musí být v souladu
se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a s nařízením vlády č.
401/2015, o ukazatelích a hodnotách příslušného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech. Při dodržení standardních postupů nejde z hlediska vlivů
na životní prostředí o významné množství. Dále dokumentace uvádí, že v současném
stupni projektové dokumentace není podrobně řešen způsob odvádění srážkových vod ze
staveniště, což bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
Pro etapu provozu dokumentace uvádí, že při provozu záměru budou do povrchových vod
jako výstupy pronikat zejména dešťové (srážkové) vody, které dopadnou na povrch
komunikace. Předběžná rámcová bilance srážkových vod je uvedena v kap. D.I.4.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Produkce splaškových vod nemůže nijak ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na
životní prostředí.
Zpracovatelský tým posudku postrádá v posuzované dokumentaci komentář k řešení
problematiky tunelových vod, a to zejména v etapě výstavby (lze předpokládat, že tunelový
objekt bude realizován jako těsněný tak, aby po dokončení jeho výstavby mohlo dojít
k normalizaci hydrogeologických poměrů na původní stav). Případný způsob řešení
tunelových vod v etapě výstavby jak z hlediska jakostních parametrů, tak z hlediska
kvantitativního posouzení bude hodnocen v rámci další projektové přípravy záměru po
realizaci detailního hydrogeologického průzkumu. V tomto smyslu je formulováno jedno
z doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
B.III.3 Odpady

Dokumentace konstatuje, že při realizaci posuzované stavby vzniknou odpady různých
skupin a druhů a to jak v kategorii „ostatní“ tak odpady kategorie „nebezpečný“.
Z dokumentace vyplývá, že zadavatel stavby bude postupovat při veškerém nakládání
s těmito odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a
dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních
opatření v oblasti nakládání s odpady. Dále jsou uvedeny některé povinnosti vyplývající ze
zákona o odpadech a souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje přehled odpadů
vznikajících v etapě výstavby.
V období provozu vznikají odpady z úklidu a údržby komunikace. Jedná se zejména o úklid
vozovky, seřezávku krajnic, údržbu zeleně, čištění dešťových vpustí a stok atd. Hlavním
typickým odpadem z provozu je tedy zemina ze seřezávky krajnic, která může být částečně
využívána na utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou zbytky pneumatik, zejména
nákladních vozidel, zbytky PE patníků, asfalt z drobných oprav vozovky, sečená tráva,
dřeviny při úpravách bezprostředního okolí komunikace, odpad ze vpustí, únik ropných

13

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice

látek při haváriích, těla zvířat uhynulých po střetu s vozidly atd. Způsob nakládání s těmito
odpady musí splňovat platné legislativní požadavky.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k nakládání s odpady jak v etapě výstavby, tak i provozu ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.
B.III.4 Ostatní

Hluk
Ve vztahu k etapě výstavby hluková studie uvádí, že v současné době je projektová
příprava ve fázi technické studie a není proto možné provést hodnocení hluku z výstavby
nové komunikace. Nová komunikace je vedena mimo zastavěná území. Pouze úsek mezi
MÚK Mohelnice – sever a MÚK Mohelnice – jih je veden v blízkosti chráněné zástavby.
V tomto úseku bude muset být stavební činnost podrobně naplánována a bude třeba
provést podrobné posouzení hluku ze stavební činnosti. Dále je třeba podrobně zvážit a
posoudit mimostaveništní dopravu na pozemních komunikacích a situování příjezdů na
staveniště.
Ve vztahu k provozu dokumentace konstatuje, že silniční doprava je významným zdrojem
hluku, který způsobují motorová vozidla pohybující se na komunikaci. Hluk z dopravy
vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené působení) a posléze po jejím
otevření jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé působení). Hluk emitovaný v
období vlastní výstavby komunikace je jevem přechodným, pro obyvatelstvo v okolí silnice
má klíčový význam hluk emitovaný vlastní automobilovou dopravou po uvedení nové
komunikace do provozu. Dopravní zátěž na hodnoceném úsek D35 je v dokumentaci
doložena v tabulce 29.
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je zdrojem vibrací. Takto generované
vibrace zpravidla nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví.
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným
záměrem neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není znám dodavatel stavby ani zásady organizace
výstavby, lze považovat za logické to, že součástí posuzované dokumentace není hluková
studie pro etapu výstavby. Požadavek na vypracování hlukové studie pro fázi výstavby je
zapracován do podmínek návrhu závazného stanoviska příslušného úřadu.
Metodicky v této kapitole uváděné emisní hodnoty LAeq (dB),7,5 m na sledovaných úsecích
komunikací v roce 2000 a 2016 měly být uvedeny v jiné části dokumentace. Tato
skutečnost však dle názoru zpracovatelského týmu posudku nijak neovlivňuje vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů na hlukovou situaci dotčeného zájmového území.
Ve vtahu k vibracím a záření ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.
B.III.5 Doplňující údaje

Z dokumentace vyplývá, že při výstavbě dálnice dochází k velkému objemu zemních prací.
Jejich rozsah je závislý na geomorfologii terénu a zvoleném směrovém a výškovém vedení
trasy. V trase jsou navrženy výraznější násypy i zářezy. Zářezy hlubší než 10 m se
vyskytují cca v km 96,5-96,7; 97,4-97,7; 99,9-100,15; 101.4-101,6; 103,4-103,8; 106,4106,6, nejedná se tedy o dlouhé úseky a hloubka zářezů se pohybuje v těchto místech
kolem 10 m. Výraznější zemní práce si vyžádá vybudování tunelu délky 1100 m.
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Dále dokumentace konstatuje, že dálnice představuje vždy zásah do krajiny a jeho rozsah
je dán charakterem území a technickým řešením silničního tělesa, mostů, mimoúrovňových
křižovatek a dalších objektů.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek. Jak již bylo v posudku
uvedeno, z hlediska bilance zemních prací se jako mírně příznivější jeví varianta V2.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace je uveden přehled nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území s tím, že charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí
v dotčeném území je popsána v následujících kapitolách C.II. Z předložené kapitoly je
patrné, že v zájmovém území se nevyskytují žádná zvláště chráněná území podle zákona
č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Za významné lze považovat, že trasa kříží menší vodní toky (př. Bílý potok, Řepovský
potok, Mírovka, Újezdka) a bezejmenné vodoteče, je v kontaktu s ochrannými pásmy
vodních zdrojů II. a III. Stupně, na několika místech prochází lesy. Trasa kříží NRBK v km
94,5 a RBK v km 101,8 (101,1) – dle variant. Dále trasa kříží na několika místech lokální
prvky ÚSES. V zájmovém území se nevyskytují žádná území soustavy Natura 2000 podle
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Celý výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik potom specifikuje tabulka 30
hodnocené dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
zpracovatelský tým posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje veškeré podstatné
informace. Bez připomínek.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Obyvatelstvo

Dokumentace uvádí, že z hlediska administrativního členění se záměr nachází cca v km
91,1-94,4 v Pardubickém kraji, ve zbývající části v Olomouckém kraji v km 94,4-110,0.
Dále dokumentace uvádí základní údaje o dotčených obcích
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.
C.2.2 Ovzduší, klima

Dokumentace v této kapitole popisuje základní klimatické charakteristiky, jakož i imisní
pozadí zájmového území z hlediska 5 – letých aritmetických průměrů sledovaných
škodlivin publikovaných ČHMÚ.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K charakteristice klimatu bez připomínek, obdobně jako i k imisnímu pozadí. Je
skutečností, že v současné době jsou již k dispozici údaje o imisním pozadí dle pětiletých
aritmetických průměrů za rok 2011 až 2015, které však v době vypracování rozptylové
studie nebyly k dispozici. Je však patrné, že nedošlo k významnějším změnám v imisním
pozadí zájmového území.
Lze souhlasit se závěrem dokumentace, že zájmové území záměru se vyznačuje,
s výjimkou benzo(a)pyrenu, poměrně nízkým znečištěním ovzduší; kromě toho je patrné,
že překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren nastává pouze v okolí města Mohelnice.
Každopádně lze vyslovit názor, že jakékoliv řešení, které odvede podstatnou část dopravy
z obcí a měst, lze považovat za příznivější oproti stávajícímu stavu.

16

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice

C.2.3. Hluk

Ve vztahu k liniovým zdrojům hluku dokumentace uvádí, že hluk z pozemní dopravy je
emitován provozem na komunikacích III. třídy. Dále obcí Třebařov prochází od severu
k jihu silnice II/368, která je významnějším zdrojem hluku zejména v úseku Staré Město –
Moravská Třebová. Na jihu zájmového území je dominantním zdrojem hluku silnice I/35,
která je vedena územím od západu k východu a prochází okrajem města Moravská
Třebová, dále je vedena v těsné blízkosti zástavby obce Linhartice, několika objektů obce
Gruna a Studená Loučka. Ve východní části území se trasa komunikace I/35 přibližuje
k severnímu okraji obce Podolí u Mohelnice a vstupuje na území Mohelnice, kde se stáčí
k jihu a pokračuje po západním okraji Mohelnice směrem na Olomouc již jako dálnice D35.
Dále tato kapitola uvádí, že pro porovnání současné akustické situace a situace v roce
2000 byly použity výsledky celostátního sčítání dopravy prováděné ŘSD ČR. Pravidelné
sčítání je prováděno na silnicích I. a II. tříd a několika silnicích nižších tříd. V zájmovém
území je prováděno sčítání na silnici I/35, I/44, II/368, II/371, II/444, II/635 a II/644. Z tohoto
důvodu nejsou k dispozici dopravní intenzity na silnicích III. tříd procházejících obcemi
Dětřichov, Borušov, Krchleby, Maletín, Řepová, Mírov a Křemačov. Výpočtové body
umístěné u staveb v těchto obcích proto nemají vypočteny ekvivalentní hladiny akustického
tlaku v roce 2000 a 2016.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska této kapitoly lze konstatovat,že jsou patrné ekvivalentní hladiny akustického
tlaku u zvolených výpočtových bodů. Dokumentace uvádí, že pokud chybějí v porovnání let
2000 a 2020 některé výpočtové body, potom je to dáno tím, že nejsou k dispozici dopravní
intenzity na silnicích III. tříd. Dle názoru zpracovatelského týmu posudku však absence
těchto údajů nemůže ve vztahu k hodnocenému záměru dálnice D35 výrazněji ovlivnit
celkové vyhodnocení realizace záměru na hlukovou situaci podél navrhovaného úseku
D35. Jinak ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.
C.2.4. Voda

Z hlediska povrchových vod dokumentace uvádí, že širší zájmové území náleží do povodí
řeky Moravy, resp. do povodí jejích pravostranných přítoků, potoku Mírovka a řek Třebůvka
a Moravská Sázava. Dále dokumentace uvádí přehled vodních toků v zájmovém území,
které mají bezprostřední význam pro hodnocení vlivu záměru, tj. dostávají se do kontaktu
se záměrem a recipienty, které budou sloužit
jako recipienty k odvodnění. Dále
dokumentace uvádí vodní toky, které jsou záměrem křižovány.
Z hlediska podzemích vod dokumentace uvádí, že v nejbližším okolí zkoumané oblasti se
nenachází žádný zdroj podzemní vody využívaný k hromadnému zásobování obyvatelstva.
Obce, nacházející se v zájmovém území, jsou napojeny na skupinové vodovody, jejichž
zdroje se nacházejí mimo území realizovaného hydrogeologickému průzkumu. Nejbližším
z nich je zdroj pro skupinový vodovod Moravská Třebová, jež jímá podzemní vody ze dvou
vrtů v Linharticích – zdroj Červená Hospoda.
Přehled ochranných pásem vodních zdrojů v zájmovém území záměru je v dokumentaci
doložen v tabulce 40.
Dále dokumentace uvádí, že část obce Dětřichov u Moravské Třebové a také zahrádkářská
kolonie Jahodnice a některé obce mimo bezprostřední trasu komunikace jsou zásobovány
vodou z jímacích objektů, které mají jímací území v zájmové oblasti dotčené záměrem.
V rámci hydrogeologického průzkumu sledované lokality bylo v řadě případů uskutečněno
vlastní měření hladin u vybraných objektů, tj. těch, které se nacházejí ve vzdálenosti do 1
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km od trasy záměru. Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, že v rámci prací byly
popsány a zhodnoceny místní geologické a hydrogeologické poměry určující časový a
prostorový režim podzemní vody v daném území, k dispozici jsou i údaje o povrchových
tocích a proveden byl podrobný hydrogeologický průzkum se zaměřením na kvalitativní a
kvantitativní ohrožení podzemních i povrchových vod, a to jak výstavbou, tak provozem
budoucí komunikace. Celá trasa plánované komunikace je z hlediska rizikovosti pro vodní
režim rozčleněna do 12 dílčích úseků, z nichž každý je oceněn jednotnou stupnicí rizika,
respektive vlivu na vodní režim podzemních a povrchových vod. Z dokumentace vyplývá,
že každý úsek stavby vodní režim v nějaké míře negativně ovlivní, přičemž pouze 2 úseky
(km 93,080-94,180 a km 102,700-103,820) spadají do kategorie se specifikací nápravných
opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik, jakož i problematice
hydrogeologických souvislostí ve vztahu k posuzovanému záměru a z hlediska pojetí
popisné části zpracovatelský tým posudku neuplatňuje zásadnější připomínky. Jsou
uvedeny rámcově podstatné charakteristiky povrchových vod v zájmovém území, ze
kterých se odvíjí v příslušných částech dokumentace prezentace vlivů na povrchové vody
v určujících aspektech problematiky. Lze pouze konstatovat, že dokumentace se
nezmiňovala o skutečnosti, že záměr zasahuje mezi obcí Křemačov a městem Mohelnice
do záplavového území významného vodního toku Mírovka. Vymezení záplavových území
mohlo být součástí mapové přílohy Obyvatelstvo, voda, geologie. Uvedené skutečnosti,
týkající se záplavového území Mírovky, jsou zohledněny v podmínkách závazného
stanoviska EIA.
Prezentace hydrogeologických poměrů je pro proces posuzování vlivů na životní prostředí
zpracována s dostatečnou vypovídací schopností.
C.2.5. Půda

Z dokumentace vyplývá, že v trase vedení D35 zcela převládají kambizemě a hnědozemě
v modálních subtypech. Část kambizemí je řazena k varietě kyselé, na které převládají
lesy. Významněji je ještě zastoupena hnědozem v subtypu oglejená, méně pak v subtypu
luvizemní. Kambizemě a hnědozemě ve svých subtypech zaujímají více než 60 % délky
celé trasy. Významněji jsou dále zastoupeny fluvizemě (9,4 %). Doplňujícími půdními typy
jsou pak pseudogleje, černozemě v subtypu hnědozemní a luvizemě. Dokumentace
v popisné části udává zastoupení jednotlivých BPEJ na trase podle variant.
Z hlediska PUPFL dokumentace uvádí, že v zájmovém území se vyskytují jak roztroušené
drobné lesy (zejména na začátku a na konci úseku), tak větší lesní komplexy (zejména
mezi obcemi Třebařov, Maletín a Krchleby). Jedná se o krajinu s poměrně vysokým
zastoupením lesů. Do zájmového území zasahují lesy lesních hospodářských celků Svitavy
(kód 511000), Ruda nad Moravou (kód 717000) a Šternberk (kód 718000).
Všechny lesy dotčené stavbou jsou lesy hospodářské kategorie 10. Lesy ochranné a lesy
zvláštního určení se v trase záměru nevyskytují.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek. Dokumentaci na úrovni
procesu EIA poskytuje základní informaci o charakteru BPEJ z hlediska nároků na půdy
v kategorii ZPF a charakter lesních typů ve vztahu k nárokům na PUPFL.
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Detailní záborový eleborát bude součástí dokumentace pro stavební povolení a jeho
vypracování musí být provedeno v souladu s příslušnými složkovými zákony i bez ohledu
na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
C.2.6. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace popisuje základní geomorfologické a geologické charakteristiky zájmového
území. Dokumentace uzavírá, že geologické poměry záměru jsou dobře dokumentované.
Z hlediska geologických objektů se v blízkosti trasy nachází pouze jedno poddolované
území, jinak se v zájmovém území nevyskytují žádná chráněná, evidovaná, stanovená či
jinak významná území, která by byla s posuzovaným záměrem v kolizi.
Zájmové území zasahuje celkem do čtyř hydrogeologických rajónů, které jsou
v dokumentaci popsány.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předpokládat, že by posuzovaný záměr mohl geofaktory
životního prostředí významněji ovlivnit, ze strany zpracovatelského týmu bez připomínek.
C.2.7. Fauna, flora, ekosystémy
Fauna

Dokumentace uvádí, že pro účely zoologického průzkumu byla trasa souvisle rozdělena do
devíti úseků, z nichž každý zahrnoval nejméně jeden přírodně cenný nebo alespoň
relativně cennější biotop; těchto devět charakteristických úseků je v dokumentaci popsáno
v tabulce 51.
Ze zoologického průzkumu vyplývá, že většina nalezených druhů jsou běžně se vyskytující
druhy v antropogenně ovlivněné krajině. Celkem bylo v rámci průzkumů z let 2008 a 2015
zjištěno 118 druhů pavouků (Araneae), 48 druhů denních a ve dne létajících motýlů, 136
druhů střevlíkovitých (Carabidae), 8 druhů velkých drabčíkovitých (Staphylinidae:
Staphylinina), z dalších skupin bezobratlých 7 dalších významných druhů drabčíků, 3
reliktní druhy nosatců, 1 významný druh lesknáčka, 1 významný druh krasce a 101 druhů
obratlovců (Vertebrata). Tento počet koresponduje s celkovou délkou trasy záměru (přes
18 km) a průchodem různorodým územím. Přehled zjištěných významných druhů podle
různých kategorií ochrany (celkem 81 druhů, z toho 36 zvláště chráněných druhů podle
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění) je v dokumentaci dokladován v tabulce 52.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace je vybavena podrobnou přílohou č. 8 Biologický průzkum, která obsahuje
podrobné faunistické údaje z každého z 9 úseků zoologického průzkumu, přičemž na
základě syntézy údajů týkajících se skupin pavouků, denních motýlů, střevlíkovitých a
velkých drabčíkovitých brouků, jiných ochranářsky významných druhů brouků a dalších
bezobratlých; dále obratlovců všech 5ti tříd bylo v rámci těchto 9 sledovaných úseků
stanoveno celkem 7 zoologicky nejvýznamnějších lokalit. Vlastní Dokumentace pak
provádí stručnou extrakci této přílohy a prezentuje souhrnné závěry. Autoři korektně
udávají, že výčet ochranářsky významných druhů (míněny druhy zvláště chráněné, druhy
červeného seznamu, evropsky významné druhy –pozn. zprac.pos.) v trase koridoru stavby
zjištěných druhů nemusí být konečný, výsledky mohly být ovlivněny suchými obdobími roku
2015, kdy probíhala etapa určujícího aktualizovaného průzkumu v koridoru trasy.
Částečně na škodu jinak velmi kvalitní dokumentace stavu fauny řešeného území v rámci
Přílohy č.8 a korektního souhrnu v příslušné kapitole Dokumentace je okolnost, že se
poněkud ztrácí vlastní popis zoologicky nejvýznamnějších lokalit č. 1 – 7, přičemž čísla
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těchto lokalit mohla být znázorněna i v souhrnné mapě 1:25.000 „Příroda“ analogicky, jako
to je u 6ti lokalit rozmnožování obojživelníků. V popisu v tabulce 52 Dokumentace není u
druhu veverka obecná uvedena kategorie zvláštní ochrany – druh ohrožený (O). V rámci
kapitoly 8.8 zoologického průzkumu v Příloze č. 8, týkající se zhodnocení jednotlivých
úseků trasy je pro úsek 3 Maletín – les na str. 134 byla zřejmě omylem zařazena žluna
zelená jako evropsky významný druh, z předchozí tabulky z kapitoly 8.7 na str. 132
vyplývá, že šlo o žlunu šedou, která evropsky významným druhem je. Uvedené poznámky
v zásadě nesnižují celkově kvalitní provedení zoologické části biologického průzkumu, ke
kterému není nutno uplatňovat žádné zásadnější připomínky. S ohledem na zatím
neznámou dobu výstavby, která je spojena s přípravou území, je účelné doplnit zoologický
průzkum ve fázi zpracování DÚR a zpracovatelský tým posudku dále doporučuje ještě
v jarním období roku uvažované výstavby zajistit aktualizaci zoologického průzkumu včetně
vyhodnocení zásahu do biotopů případně zjištěných ochranářsky významných druhů
živočichů.
Průchodnost krajiny pro živočichy, migrace živočichů
Dokumentace konstatuje, že celkově se jedná o migračně významné území, záměr
prochází Zábřežskou vrchovinou a kříží lesní komplex ve směru S-J, který je z hlediska
migrací regionálně významný. Migrační významnost je možné posoudit podle přítomnosti
migračně významných území a dálkových migračních koridorů. Jedná se o jednotky
koncepce ochrany konektivity krajiny pro velké savce, která vymezuje tři na sebe
navazující hierarchické jednotky:
1) migračně významná území (MVÚ)
2) dálkové migrační koridory (DMK)
3) migrační trasy
Přítomnost jednotek ochrany průchodnosti krajiny pro velké savce v zájmovém území je
dokladována v tabulce 53 posuzované dokumentace.
Dokumentace uzavírá, že záměr prochází různorodým územím. Podstatná část území je
tvořena rozsáhlými poli, tj. biotopy antropogenně velmi silně ovlivněnými a přírodně málo
cennými. Zoologicky významnějšími biotopy jsou lesní porosty, vlhčí louky, nivy vodních
toků a vodní nádrže. Kromě převažujících běžných druhů živočichů byly v rámci
zoologického průzkumu zjištěny rovněž zvláště chráněné druhy živočichů podle různých
kategorií. Migračně se jedná o významné území, v trase bylo vymezeno 7 migračních
profilů, z toho tři převádí dálkové migrační koridory.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek, prezentované údaje jsou
podány přehledně a korektně. Podrobnější rozbor je prezentován v rámci komentáře
zpracovatelského týmu posudku ke kapitolám vlivů na faunu včetně pasáže, týkající se
ovlivnění migrační propustnosti navrhované komunikace.
Flora

Dokumentace uvádí, že v trase záměru byl proveden základní botanický průzkum již v roce
2008, v roce 2015 pak proběhla aktualizace tohoto průzkumu. Průzkum zahrnoval
floristické členění v pěti dílčích úsecích trasy a popisy vegetace v dálničním koridoru dle 43
účelově vymezených lokalit, resp. kratších úseků. V zájmu srovnatelnosti výsledků obou
průzkumů byl aktuální průzkum pojednán metodicky shodným způsobem, jako průzkum
z roku 2008, a to včetně vymezení zájmového území a jeho členění.
Z dokumentace vyplývá, že v území řešeném botanickým průzkumem byl zaznamenán
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výskyt celkem 546 taxonů cévnatých rostlin, z toho 440 při průzkumu v r. 2008 a 484 v r.
2015. Floristicky nejchudší byl úsek 1, v němž bylo zjištěno 217 taxonů cévnatých rostlin,
druhý nejchudší byl úsek 2 s 247 taxony, naopak nejbohatší byly úseky 4 (351 taxonů) a 3
(319 taxonů). Rozdílná druhová bohatost úseků souvisí s jejich vegetační charakteristikou,
zejména s rozmanitostí zastoupených biotopů. Floristicky chudé úseky 1 a 2 jsou
vegetačně uniformní (pole, resp. lesy), naopak úseky 3 a 4 se vyznačují pestrou vegetační
mozaikou, v níž se vedle orné půdy střídají louky, lesy a plošně omezené mokřady.
Dokumentace uzavírá, že botanicky významnějšími lokalitami jsou nivy Řepovského
potoka a Mírovky s fragmenty lužních lesů, případně svahových hájů a lesnatá údolí
s nesouvislými pozůstatky květnatých jedlobučin. Relativně kvalitní, i když v širším
územním měřítku pouze průměrné, jsou některé louky.
Květena území je středně bohatá a zahrnuje řadu ochranářsky významnějších druhů,
skutečně vzácné druhy (kategorie C1 a C2 červeného seznamu) ale nebyly zjištěny, stejně
jako druhy zvláště chráněné, uvedené ve vyhl. MŽP ČR č.395/1992 Sb. v platném znění.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace je vybavena podrobnou přílohou č. 8 Biologický průzkum, která obsahuje
samostatnou botanickou část s podrobnými floristickými údaji z každého z 5 úseků (a 43
dílčích lokalit) floristického průzkumu. Údaje jsou podány přehledně, korektně, včetně
zařazení úplného seznamu zjištěných druhů vyšších rostlin. Úvodem je podán přehled
biotopů v trase s tím, že bylo vylišeno celkem 54 segmentů, pro které jsou prezentovány
maximálně tři nejvýznamněji zastoupené biotopy, přičemž je tak konkretizováno oficiální
biotopové mapování AOPK ČR. Jen se poněkud vytrácí vazba řešených 54 segmentů
rámcového vymezení biotopů v trase záměru ve vztahu k 43 lokalitám botanického
průzkumu. V rámci tohoto průzkumu je kromě úplného seznamu zjištěných druhů cenná i
tabulka 2 Rozbor flóry podle vybraných ukazatelů a zejména údaje k ochranářsky
významnějším druhům. Za botanicky relativně významné lokality autor botanického
průzkumu označuje fragmenty květnatých jedlobučin mezi km 94,0 a 94,5, lesní lemy,
trávníky a meze v km 99,75–101,42, nivu Řepovského potoka (km 102,9–103,07) a
břehové doprovody Mírovky u Křemačova (poblíž km 105,63–105,68). Na dalším místě lze
pak zmínit mezofilní louky v okolí km 93, mozaiku mezofilních trávníků a mokřadních lad
mezi km 95,6 a 96,04 a dna lesních údolí v km 94,5 a 97,9. Velká většina trasy je ovšem
vedena územím s biotopy silně ovlivněnými či přímo vytvořenými lidskou činností a ani
výše uvedené cennější lokality nemají význam v širším než lokálním měřítku. Závěrem je
prezentováno 17 významnějších botanických lokalit v trase (tabulka 4 Přílohy biologického
průzkumu = tabulka 57 Dokumentace EIA) s tím, že tyto lokality jsou opět graficky
prezentovány i v souhrnné mapě 1:25.000 „Příroda“. Bohužel analogicky, jako u
významných zoologických lokalit, v mapě chybí číslování znázorněných botanických lokalit.
Uvedené poznámky v zásadě
nesnižují celkově kvalitní
provedení botanické (i
fytocenologické) části biologického průzkumu, ke kterému není nutno uplatňovat žádné
zásadnější připomínky. Vlastní Dokumentace pak provádí v příslušné kapitole stručnou
extrakci této přílohy a prezentuje souhrnné závěry, přičemž k tomuto shrnutí není nutno
vznášet připomínky.
Zpracovatelský tým posudku postrádá alespoň souhrnné údaje k mimolesním porostům
dřevin v trase řešené komunikace, i když druhy dřevin (u některých lokalit i včetně
popisu/charakteristiky porostu) v trase jsou podle řešených lokalit prezentovány.
Ekosystémy

Dokumentace v rámci této kapitoly popisuje obecné charakteristiky území, jakož i biotopy,
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které jsou záměrem dotčeny. Podrobnější vymezení biotopů je uvedeno Příloze č. 8.
posuzované dokumentace. Dále dokumentace uvádí, že v zájmovém území se nenachází
žádné velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění. Přímo do řešeného území nezasahuje žádná ptačí oblast ani evropsky
významná lokalita. Oba aspekty jsou doloženy i graficky na str. 112 a 113.
Vztah posuzovaného záměru k územnímu systému ekologické stability je doložen v tabulce
61 posuzované dokumentace a odpovídajícími obrázky na str. 116 a 117, přičemž na str.
114 je prezentován i výřez trasování regionálního biokoridoru RBK 903 dle ZÚR
Olomouckého kraje a dle ÚAP Mohelnice.
Ve vztahu k významným krajinným prvkům dokumentace v tabulce 62 podává přehled
významných krajinných prvků (vodní tok, údolní niva a les) v kontaktu s hodnocenou trasou
D35.
V blízkém okolí záměru se nevyskytují žádné památné stromy (prezentovány Krchlebská
lípa a dub na návsi /císařský/ v Újezdě.
Trasa je z větší části vedena polokulturní krajinou místy s vysokým zastoupením lesů a
nižším podílem trvalých travních porostů. V závěrečné třetině trasy se již rozkládá
zemědělsky intenzivně využívaná krajina a urbanizované území při okraji města Mohelnice.
V dosahu posuzované stavby se nenacházejí žádná zvláště chráněná území, včetně
územní soustavy NATURA 2000.
Do tras zasahují neregistrované významné krajinné prvky. Dále trasu kříží několik
biokoridorů, z toho jeden nadregionální, jeden regionální a několik lokálních. Biocentra
nejsou vedením trasy D 35 zasažena.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek s výjimkou textu tabulky 62 na str. 118, kde lze polohu rybníčku severně
od Manětína v km 95,8 pokládat spíše za kontaktní, přestože do plochy rybníčku nemusí
být vůbec zasahováno. Popis prvků ÚSES je možno jinak pokládat za korektní.
Památné stromy lze pokládat spíše za atributy zvláště chráněných částí přírody, takže
jejich uvedení v kapitole ekosystémy je poněkud netradiční.
C.2.8. Krajina

Dokumentace úvodem odkazuje na samostatnou přílohu č. 10 – Posouzení vlivů záměru
na krajinný ráz. Prezentuje zákonné podmínky ochrany krajinného rázu a konstatuje
absenci přírodních parků a chráněných krajinných oblastí jako zájmů ochrany přírody,
jejichž posláním je ochrana krajinného rázu. Dokumentace prezentuje, že posuzovanou
oblast je možné rozdělit na tři zřetelně odlišné oblasti krajinného rázu, které jsou dány
geomorfologií krajiny: Podorlická pahorkatina, Zábřežská vrchovina a Mohelnická brázda.
Dále uvádí, že pro zhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bylo zájmové území rozděleno
na tzv. potencionálně dotčené krajinné prostory (PDoKP). Jsou to území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální,
sluchové a jiné. Dotčené krajinné prostory se vyznačují specifickými rysy krajinného rázu a
charakteristickým obrazem krajiny. Jeho typické znaky jsou vnímány zblízka. V zájmovém
koridoru komunikace byly vymezeny 4 potencionálně dotčené krajinné prostory, které jsou
popsány v tabulce 63 posuzované dokumentace. Dokumentace uzavírá, že zájmové území
je zvlněné, značně členité s výrazným terénním zlomem výšky cca 85 m v prostoru
západně od Maletína v lesním komplexu mezi vrchy Bučina a Vysoký. V zájmovém území
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je možné vymezit 3 oblasti krajinného rázu. Pro hodnocení vlivu na krajinný ráz byly
vymezeny 4 dotčené krajinné prostory.
Dále se dokumentace zabývá v této kapitole problematikou fragmentace krajiny. Z hlediska
fragmentace krajiny se jedná o území souvislé, nefragmentované dopravou vysoké
intenzity.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace je vybavena Přílohou č. 10 Posouzení vlivů na krajinný ráz, která vychází
z doporučené metodiky autorů Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P.
(2006). V intencích tohoto metodického postupu tato příloha podrobně rozvádí jednak
vymezení oblastí krajinného rázu a potenciálně dotčených krajinných prostorů a
charakterizuje jejich jednotlivé znaky a hodnoty. Dále vymezuje celkem 6 konfliktních míst
na trase, ke kterým je řešena i vizualizace (1 – MÚK Staré Město, 2 – Most přes silnici
III/31518 /u rybníčku severně od Maletína/, 3 – MÚK Maletín /ve variantním úseku, jen
severní varianta/, 4 – Most přes údolí v km 103 /Řepovský potok u Řepové/, 5 – MÚK
Mohelnice – sever, 6 b- MÚK Mohelnice-jih). Shodné vizualizace jsou přílohou H.II.1 vlastní
Dokumentace EIA.
Z hlediska popisů jednotlivých atributů krajinného rázu s ohledem na předprojektovou fázi
přípravy na úrovni technické studie jde o korektní analýzu stavu krajiny, znaků a hodnot na
úrovni přírodní charakteristiky krajinného rázu, kulturní charakteristiky včetně kulturních
dominant a na úrovni estetických hodnot vč. harmonického měřítka a vztahů v krajině pro
každý ze 4 vymezených potenciálně dotčených krajinných prostorů. K prezentaci údajů
v rámci analytické části Přílohy č. 10 není nutno vznášet připomínky. Bohužel zcela
zmatečné je uspořádání zpracovaných podkladů vizualizace konfliktních míst jak v rámci
Přílohy H.II., tak v rámci samostatné přílohy č. 10. U úvodních grafických podkladů přílohy
H.II.1 chybí u prvních dvou obrázků kilometráž, u druhých dvou došlo k pomýlení
kilometráže pro závěrečný úsek, kdy část před MÚK Mohelnice začíná reálně kolem km
104 a ne kolem uváděného km 99,0 po km 110. Výraznější zmatečnost lze ale dokládat pro
vlastní řazení jednotlivých vizualizací, kdy se na konkrétních stránkách nenachází grafický
podklad, stávající stav a výhledový stav dokumentující stejné konfliktní místo. Např. pro
konfliktní místo MÚK Staré Město je mezi stávající stav a nová stav vložen mapový úsek
pro konfliktní místo mostu přes silnici III/31518 až kolem Maletína za tunelem, zatímco
konfliktní místo Most přes silnici III/31518 je uvedeno grafickým podkladem pro MÚK Staré
Město. Mezi vizualizaci starého a nového stavu konfliktního místa Most přes údolí v km
103 je vložena situace MÚK Mohelnice –sever a závěrečný grafický podklad pro konfliktní
místo Most přes údolí v km 103 je překryt nadpisem konfliktního místa MÚK Mohelnice –
sever. Z hlediska dalších aspektů hodnocení by bylo účelné řešit vizualizaci konfliktního
místa MÚK Mohelnice –sever od západu až SZ, aby byla zřejmá krajinná konfigurace
přechodu nivy Mírovky, z jižního až JV nadhledu se tento stěžejní aspekt křížení nivy
Mírovky vytrácí. Neuspořádanost vzájemného sledu grafických podkladů, dokumentace
stávajícího stavu a vlastí vizualizace nového stavu, které se týkají konkrétního konfliktního
místa, výrazně snižuje přehlednost a orientaci v jinak velmi kvalitním podkladu, ze kterého
lze učinit poměrně dobrou představu o působení posuzované stavby v těchto konfliktních
místech.
C.2.9. Hmotný majetek, kulturní památky, archeologie

Dokumentace popisuje v širším okolí kulturní památky, archeologické nálezy, historické
památky.
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Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že území, na kterém se uskuteční stavba, je
nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb.
v platném znění. Postup, který je nutné dodržet v kontextu výše uváděných skutečností,
jasně vyplývá z příslušného složkového zákona a musí být respektován bez ohledu na
proces posuzování vlivů na životní prostředí.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení

Dokumentace konstatuje, že zájmové území v první polovině trasy patří k oblastem s
relativně nízkou antropogenní zátěží a relativně vysokým podílem dochovaných přírodních
prvků, v druhé polovině trasy se vyskytuje již vyšší antropogenní zátěž (blízkost města
Mohelnice, zemědělská výroba). U žádné složky životního prostředí se v současné době
nevyskytuje překročení únosné environmentální zátěže.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a
významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy na
veřejné zdraví

Vlivy na veřejné zdraví
Dokumentace uvádí, že v rámci dokumentace EIA byla zpracována samostatná studie
Hodnocení zdravotních rizik. Tato studie byla zpracována Ing. Jitkou Růžičkovou,
držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví,
pořadové číslo osvědčení 5/2014.
Z hlediska vyhodnocených příspěvků k imisní zátěži ve vztahu k veřejnému zdraví tato
studie konstatuje, že hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými
a dlouhodobými expozicemi pro obyvatele okolí záměru. Byla hodnocena rizika imisí
suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, benzenu a benzo(a)pyrenu podle
standardní metodiky WHO a Evropské komise. Rizika byla posuzována pro lokality:
Dětřichov, Petrušov, Starý Maletín, Javoří, Krchleby, Řepová, Křemačov, Podolí, Újezd a
Mohelnice. Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní
expoziční scénář, to znamená, že vypočtené nejvyšší příspěvky imisí byly použity pro
obyvatele celých zájmových území. Ze studie z hlediska provedeného odhadu zdravotního
rizika vyplývají následující závěry:
Roční imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 a PM2,5 záměru budou mít
zanedbatelný vliv na související zdravotní obtíže a samy nebudou představovat
zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo. Realizace plánovaného záměru
v posuzovaných lokalitách znamená jen nepatrnou změnu ročních koncentrací
suspendovaných částic PM10 a PM2,5, která neovlivní hodnocené ukazatele, tedy
celkovou úmrtnost ani výskyt dalších souvisejících zdravotních symptomů. Z hlediska
zdravotních rizik jsou tyto změny zanedbatelné.
Odhadované stávající průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého nesignalizují
významné zdravotní riziko pro obyvatele. Souhrnně lze konstatovat, že realizací
záměru, nedojde ke zvýšení možných zdravotních obtíží, které by mohly souviset s
akutní a chronickou expozicí NO2.
Imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně imisního
pozadí a vlastních imisních příspěvků záměru ve všech posuzovaných lokalitách,
nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5
mg/m3 pro benzen, ale i z podstatně přísnějšího pohledu zdravotních rizik. Změny
budou z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné.
Změny imisního zatížení dané lokality benzo(a)pyrenem po realizaci záměru neovlivní
stávající imisní pozadí a nejsou z hlediska zdravotních rizik významné.
Studie vlivů na veřejné zdraví uzavírá, že realizace záměru ovlivní celkovou imisní situaci
zájmového území zcela nepatrně a to v úrovni, která je z hlediska zdravotních rizik
hodnocených škodlivin nevýznamná a kvantitativně prakticky nehodnotitelná.
Z hlediska hlukové zátěže z dopravy ve vztahu k veřejnému zdraví tato studie konstatuje,
že realizací záměru dojde ke zvýšení expozice hluku v částech obcí Petrušov, Dětřichov,
Javoří, Krchleby, Řepová, Mírov a Křemačov, toto zvýšení ale nepřekročí hygienické limity
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hluku a z hlediska zdravotního rizika je toto navýšení nepatrné, nezvýší se počet obyvatel s
pocity obtěžování a rušení hlukem. Toto navýšení hluku je dle studie vzhledem k možným
zdravotním rizikům zanedbatelné.
Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel studie konstatuje, že realizací záměru
lze očekávat pokles počtu obyvatel vystavených vysokým hladinám hluku v denní a noční
době, žijících v území podél komunikace I/35. Odvedením části dopravy z území podél
stávající komunikace I/35 dojde i ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění hlukem
z dopravy.
V okolí D35 dojde k mírnému poklesu počtu obyvatel s hlukovou expozicí pod prahovou
úrovní nepříznivých účinků hluku (50/40 dB), jedná se o území, které doposud nebylo
významněji ovlivněno hlukem z provozu na pozemních komunikacích a u některých
obyvatel těchto částí sídel se mohou projevit nepříznivé účinky hluku v podobě obtěžování
nebo rušení hlukem ve spánku po realizaci záměru.
V celkovém souhrnu kvantitativních ukazatelů rizika hluku pro hodnocené soubory
obyvatel, se proto předpokládaná změna hlukové expozice po realizaci D35 projeví jen
částečně.
Dle dokumentace jsou varianty prakticky rovnocenné. Varianta V2 je vedena ve větší
vzdálenosti od zástavby obce Krchleby, rozdíl je ale minimální a při realizaci opatření jsou
splněny limity v obou variantách. V porovnání s variantou nulovou dojde ke zmírnění
zátěže obyvatel podél nulové varianty. Zároveň dojde ke zvýšení zátěže obyvatel podél
variant aktivních, avšak pod hlukovými limity pro denní, respektive noční dobu.
Z hlediska dělícího účinku stavby dokumentace konstatuje, že na komunikaci existuje
dostatek možných průchodů a že záměr nebude mít významný dělící efekt pro obyvatele
přilehlých obcí.
Dokumentace nepředpokládá významné socioekonomické vlivy. Pouze upozorňuje na
zlepšení dopravní obslužnosti území – silnice jako součást významného dopravního tahu
spojuje severní část Čech a Moravy, dojde tedy k podstatnému zlepšení a zrychlení
dopravní obslužnosti území a k jeho napojení na hlavní síť silnic. Tím dojde ke zvýšení
atraktivity širšího zájmového území.
Z hlediska minimalizace narušování faktorů pohody dokumentace konstatuje, že tyto budou
částečně eliminovány návrhem zelených pásů podél vybraných částí navrhované D35.
Z hlediska etapy výstavby dokumentace uvádí, že vlivy na obyvatelstvo během výstavby
bude možné upřesnit až na základě Plánu organizace výstavby, který bude zpracován
v dalších fázích projektové přípravy. Povinnost minimalizace vlivu výstavby na obyvatelstvo
je základním zadáním pro jeho přípravu. Plán organizace výstavby, včetně navržených
ochranných opatření, musí být schválen hygienickou službou.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví lze na základě faktů uvedených
v dokumentaci souhlasit s tímto vyhodnocením.
Ve vztahu k imisní zátěži lze upozornit, že provedené vyhodnocení zdravotních rizik
z hlediska imisní zátěže se vztahuje na imisní příspěvky generované na hodnoceném
úseku D35. Pokud by se vyhodnocení vztahovalo i pro obytnou zástavbu podél stávající
I/35, zcela zjevně by se přínos navrhovaného řešení projevil ještě významněji.
Ve vztahu k hlukové zátěži z hlediska hodnocení zdravotních rizik nebyly ze strany orgánů
ochrany veřejného zdraví vzneseny připomínky. Všeobecně však je požadováno k
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územnímu řízení předložit aktualizovanou hlukovou studii, která bude vycházet
z podrobnějšího projekčního řešení a případných nových dopravních zátěží, na jejichž
základě bude případně aktualizována délka a výška protihlukových clon. Tento požadavek
je respektován v podmínkách stanoviska.
Z hlediska porovnání variant ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Z hlediska dělícího účinku stavby a socioekonomických vlivů ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.
Dokumentací navrhované zelené pásy ve vybraných úsecích řešené D35 byly posudkem
rozšířeny a jsou specifikovány v návrhu závazného stanoviska.
Ve vztahu k etapě výstavby je v závazném stanovisku EIA formulováno doporučení
důsledně dodržovat podmínky schváleného Plánu organizace výstavby, havarijních plánů
a všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Z hlediska hodnocení socioekonomických vlivů ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
D.I.2 Vlivy na ovzduší

Z hlediska vlivů na klima dokumentace konstatuje, že aktivní varianty nebudou mít vliv na
makroklima. Z hlediska mezoklimatu se záměr nachází v území, kde nedochází k častým
výskytům místních teplotních inverzí nebo kondenzačních jevů, případně zvýšeným
výskytům atmosférických exhalací z různých zdrojů, vliv aktivních variant na mezoklima se
nepředpokládá.
Součástí posuzované dokumentace je rozptylová studie, zpracovaná v srpnu 2016 Mgr.
Radomírem Smetanou (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.
osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne 7.7.2008 rozhodnutím MŽP č.j.
2187/820/08/DK, autorizace platná dle § 42, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.).
Ze škodlivin emitovaných do ovzduší ve výfukových plynech automobilů byly hodnoceny
látky charakteristické pro automobilový provoz – oxid dusičitý, oxid uhelnatý, tuhé
znečišťující látky a z organických látek benzen a benzo(a)pyren. Hodnocení imisního
příspěvku dopravy bylo provedeno pro emisní faktory a předpokládané složení vozového
parku ve výhledovém roce 2040.
Imisní příspěvky posuzované automobilové dopravy budou nízké, maximálně na úrovni
jednotek procent příslušných imisních limitů.
Výjimku představují denní koncentrace PM10. V okolí nové trasy dálnice budou maximální
hodnoty krátkodobého imisního příspěvku v jednotkách μg/m3.
Maximální denní koncentrace v dotčených lokalitách (konkrétně 36. nejvyšší denní
koncentrace) budou s nejvyšší pravděpodobností nižší, než je denní limitní hodnota.
V Mohelnici a blízkém okolí (obec Újezd) je již v současné době doprava po dálnici D35
přítomná, záměr vedení komunikace v nové trase zde imisní situaci nezhorší. Naopak,
vzhledem k tomu, že trasu komunikace v její severní části částečně vzdálí od zástavby
města Mohelnice, do jisté míry sníží imisní zátěž části města.
Dokumentace poměrně podrobně specifikuje imisní zátěž ve vztahu k nejbližším objektům
obytné zástavby v lokalitách Dětřichov u Moravské Třebové, Maletín, Javoří, Krchleby,
Řepová, Mírov – Nové Sady, Křemačov, Podolí, Mohelnice a Újezd. Z tohoto detailního
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hodnocení vyplývá, že příspěvky k imisní zátěži lze označit u hodnocených škodlivin za
malé a málo významné.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska vlivů na klima ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Ve vztahu k rozptylové studii pro fázi provozu lze uvést, že v bilancích v tabulce 5
rozptylové studie nejsou uvedeny emise NO2, ale pouze NOx. Rozptylová studie pro
bilancování emisí z nákladních automobilů uvádí zvolenou rychlost 120 km/hod. Lze
upozornit, že program MEFA v13 neumožňuje bilancovat emise pro nákladní automobily
pro tuto rychlost. Dle požadavku vyhlášky č.415/2012 Sb. v platném znění by součástí
rozptylové studie mělo být prezentování grafického znázornění větrné růžice včetně
tabelárního výčtu četností výskytu jednotlivých tříd stability a tříd rychlosti větru.
K vypovídací schopnosti rozptylové studie se vyjádřil odbor ochrany ovzduší MŽP dne
24.1.2017; na základě tohoto vyjádření oznamovatel doplnil rozptylovou studii o objasnění
některých aspektů, na které odbor ochrany ovzduší poukazoval a následně svolal jednání,
jehož výsledkem bylo aktualizované nové souhlasné vyjádření odboru ochrany ovzduší ze
dne 21.2.2017.
Ve vztahu k etapě provozu lze upozornit, že se v podstatě jedná o první studii na základě
dosud dostupných podkladů jak z hlediska technického řešení komunikace, tak z hlediska
dosud použitého dopravního modelu. V následující projektové přípravě bude docházet jak
ke zpřesnění technického řešení stavby (konečné zaměření, upřesnění podélných a
výškových profilů), tak i k úpravě a aktualizaci dopravního modelu. Proto je součástí
stanoviska požadavek, aby součástí dokumentace pro územní řízení byla aktualizovaná
rozptylová studie zpracovaná na konkrétní technické parametry vybrané trasy podle platné
legislativy v době zpracování DÚR na základě aktualizovaného modelu dopravy.
Lze však predikovat, že v rámci této aktualizace nedojde k výraznějším změnám z hlediska
vypočtených příspěvků k imisní zátěži, které by mohly podstatněji ovlivnit vyhodnocení
vlivů na ovzduší. V rámci aktualizované rozptylové studie je doporučeno doložit porovnání
emisních bilancí pro navrhovaný úsek D35 a pro stávající komunikaci I/35, čímž by
z hlediska plynulosti, sklonů apod. měl být doložen významný přínos navrhovaného řešení
v porovnání se stávajícím stavem.
Dokumentace EIA se podrobněji nevěnuje etapě výstavby z hlediska vlivů na ovzduší.
Názor zpracovatele posudku je, že vyhodnocovat na úrovni procesu EIA etapu výstavby ve
vztahu k vlivům na ovzduší je velmi diskutabilní, pokud není znám zhotovitel stavby,
etapizace výstavby, nasazení stavebních mechanismů, volby přístupových tras ke
staveništi apod. Etapa výstavby nepochybně může být zdrojem emisí ovlivňujících imisní
situaci, avšak omezování emisí lze úspěšně řešit v rámci plánu organizace výstavby
z hlediska omezování sekundární prašnosti čištěním komunikací a zařízení stavenišť,
zkrápěním apod. V podmínkách závazného stanoviska je požadováno ve vazbě na POV a
zpracovanou rozptylovou studii pro etapu výstavby vymezit příjezdové trasy a dle
aktualizovaného dopravního modelu pro etapu výstavby zpracovat návrh opatření pro
snižování imisní zátěže v průběhu výstavby.
Jinak z hlediska vlivů na ovzduší bez dalších připomínek.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci

Součástí posuzované dokumentace je hluková studie, zpracovaná v srpnu 2016 Ing.
Petrem Jurtinem. Výsledkem akustického posouzení je zjištění akustické situace v zájmové
lokalitě ve výhledových obdobích, tj. v roce 2030 pro stavy 0 a A a v roce 2040 pro stavy 0,
A a B. Řešeny jsou následující scénáře:
Rok 2030: 0 – D35 není realizována, D43 není realizována
A – D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 není realizována
Rok 2040: 0 – D35 není realizována, D43 není realizována
A – D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 není realizována
B – D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 je realizována v
úseku Troubsko – Staré Město
Akustické posouzení bylo provedeno celkem pro 95 výpočtových bodů.
Z hlukové studie vyplývá, že v případě nerealizace záměru zůstanou i v roce 2030
překračovány hygienické limity v denní době LAeq,16h = 60 dB i noční době LAeq,8h = 50 dB.
Dokumentace na základě akustických výpočtů konstatuje, že akustická situace při
zachování stávajícího rozsahu silniční sítě je v okolí silnic I. a II. třídy ve sledovaném území
z hlediska ochrany veřejného zdraví před hlukem nevyhovující. Tento závěr platí i pro
časový horizont roku 2040.
Po realizaci záměru lze pro řešené časové horizonty formulovat následující závěry:
Rok 2030 – Stav A (varianta V1 a V2)
Vybudováním dálnice dojde ke snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/35 mezi
Moravskou Třebovou a Mohelnicí. K poklesu dopravy dojde i na komunikaci II/368 mezi
Starým Městem a Moravskou Třebovou.
Ve Starém Městě se akustická situace oproti variantě 0 výrazněji nezmění.
V okolí stávající silnice I/35 ve sledovaném úseku Moravská Třebová – Mohelnice
výrazně poklesne intenzita dopravy a tím i hluk emitovaný provozem na této
komunikaci. V Moravské Třebové se v okolí stávající silnice I/35 sníží mezi 7,9 až 13,1
dB v denní době a v noční době mezi 8,8 až 13,9 dB.
U okrajové zástavby obce Gruna dojde rovněž k výraznému snížení hlučnosti po
realizaci dálnice D35 a to mezi 9 až 11 dB (kromě č. p. 60 bude dodržen hygienický
limit).
Na západním okraji Mohelnice dojde k poklesu hluku u zástavby o 1,5 až 13 dB.
Na severním okraji města v části Podolí a u zástavby rodinných domů – ulice
Wolkerova a Sportovní se ekvivalentní hladiny akustického tlaku očekávají 50,6 až 59,0
dB v denní době a 44,2 až 51,7 dB v noční době. Hygienický limit bude překročen
pouze v noční době do 2 dB.
V lokalitě Horní Krčmy se po realizaci dálnice D35 včetně rekonstrukce již
provozovaného úseku této komunikace v Mohelnici sníží hluk cca o 6 dB.
V okolí trasy záměru bude hlukem z provozu na této komunikaci ovlivněna zástavba
v obcích Dětřichov, Starý a Nový Maletín, Javoří, Krchleby, Řepov, Mírov a Křemačov.
V těchto obcích dojde k nárůstu hlučnosti až o 19 dB. Přes takto významný nárůst
hlučnosti budou všude dodrženy požadované hygienické limity pro denní dobu LAeq,16h =
60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB.
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Rok 2040 – stav A (varianta V1 a V2)
Dojde
k nárůstu hlučnosti způsobeným nárůstem dopravy na sledovaných
komunikacích oproti roku 2030 okolo 1 dB.
U většiny staveb v okolí I/35 (kromě domu v obci Gruna č. p. 60) bude dodržen
hygienický limit.
Na západním okraji Mohelnice se situace oproti roku 2030 výrazně nezmění.
Rok 2040 – stav B
D43 mezi MÚK Staré Město a stávající silnicí I/35 zvýší hlučnost ve svém okolí, ale
výrazně sníží dopravu na stávající silnici I/35. Na dálnici D35 se v úseku mezi MÚK
Staré Město a Mohelnicí mírně zvýší v tomto stavu dopravní zátěž, což se projeví
především v okolí Mohelnice.
V okolí stávající silnice I/35 bude docházet u nejbližší zástavby (východní okraj ul.
Horní, severní část obce Linhartice) k překročení hygienických limitů, pokles oproti V0
je okolo 8 dB.
V obci Gruna (kromě č. p. 60), Žipotín a Studená Loučka bude hygienický limit dodržen.
Na západním okraji Mohelnice bude dodržen hygienický limit (mírné překročení v noční
době do 2,5 dB).
V okolí záměru budou hygienické limity dodrženy (kromě nejbližší zástavby v obci
Krchleby).
Detailní výsledky pro zvolené výpočtové body jsou v dokumentaci sumarizovány v tabulce
č.83.
Protože na několika místech podél navrhovaného úseku D35 bude docházet k překročení
hygienických limitů pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,16h = 50 dB, jsou
navržena protihluková opatření a to ve formě protihlukových clon. Jedná se o úseky u obcí
Řepová, Křemačov a Horní a Dolní Krčmy:
označení

km

umístění

výška/délka

materiál

účinnost PHC

PHC 1

102,596 - 103,231

Vlevo (most)

3 m/635 m

Absorpční PHC

2,5 - 5,5 dB

PHC 2
PHC 3

104,686 - 105,441
106,880 – 107,030

Vpravo
Vlevo

4 m/755 m
4 m/150 m

3,0 - 5,0 dB

PHC 4

107,672 - 108,552

Vlevo

5 m /880 m

PHC 5

108,000 - 109,100

Vpravo

5 m/1100 m

Absorpční PHC
Absorpční PHC
Absorpční PHC oboustranně
Absorpční PHC oboustranně

PHC 6

Podél stávající
komunikace I/35

Vpravo od okružní
křižovatky směrem k ČSPH

3 m/270 m

poznámka
Vliv III/31522 v
denní době
Vliv stávající I/35

1,7 - 5,3 dB

Vliv MK

2,5 - 9,7 dB

Vliv II/644 a II/635

Absorpční PHC

Ve vztahu k etapě výstavby akustická studie konstatuje, že v současné době je projektová
příprava ve fázi technické studie a není proto možné provést hodnocení hluku z výstavby
nové komunikace. Nová komunikace je vedena mimo zastavěná území. Pouze úsek mezi
MÚK Mohelnice – sever a MÚK Mohelnice – jih je veden v blízkosti chráněné zástavby.
V tomto úseku bude muset být stavební činnost podrobně naplánována a na základě
podrobného plánu organizace výstavby a harmonogramu bude třeba provést podrobné
posouzení hluku ze stavební činnosti (v rámci projektové dokumentace pro stavební
povolení). Dále je třeba podrobně zvážit a posoudit mimostaveništní dopravu na
pozemních komunikacích a situování příjezdů na staveniště.
Vzhledem k vedení trasy mimo přímý kontakt s obytnou zástavbou se nepředpokládá
významný vliv vibrací.

30

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice

Při stavbě ani při provozu záměru nebude emitováno žádné radioaktivní nebo
elektromagnetické záření. Žádné významné vlivy biologických a dalších fyzikálních faktorů
nejsou známy.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek. Akustická studie je
zpracována přehledně s dostatečnou vypovídací schopností pro posouzení vlivů záměru
na akustickou situaci v zájmovém území.
Dopravní intenzity pro akustické výpočty byly převzaty z dokumentace "R35 v úseku Staré
Město - Mohelnice, aktualizovaný dopravní model" zpracovaný společností AF-CITYPLAN
s.r.o. v červenci 2015. Předmětem této dokumentace bylo zpracování aktualizovaného
dopravního modelu dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice pro potřeby zpracování
dokumentace EIA. Dokument byl zpracován před účinností zák. 268/2015, kterým se
novelizoval zák. 13/1997 Sb., kterým s účinností od 1. ledna 2016 byla rychlostní silnice
R35 Hradec Králové - Olomouc - Lipník přeřazena zpátky do dálniční sítě jako dálnice D35.
Vzhledem ke skutečnosti, že proces EIA je prvním ucelenějším materiálem, vyhodnocující
dopady záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, lze i akustickou
studii chápat jako primární podklad, který bude v rámci další projektové přípravy
zpřesňován jak z hlediska technického řešení komunikace, tak i z hlediska aktualizace
dopravního modelu. Proto je závazným stanoviskem formulováno doporučení, aby součástí
dokumentace pro územní řízení byla aktualizovaná akustická studie zpracovaná na
konkrétní technické parametry vybrané trasy podle platné legislativy v době zpracování
DÚR; aktualizovaná akustická studie bude zahrnovat komplexní zhodnocení akustické
situace v okolí trasy na základně aktualizovaného dopravního modelu, upřesnění rozsahu
protihlukových opatření navržených v dokumentaci EIA z hlediska délky a výšky těchto
opatření, a jejich případné doplnění tak, aby bylo zajištěno splnění hygienických
požadavků. V případě potřeby budou na dotčených obytných objektech navržena
individuální protihluková opatření. U obytných objektů, u kterých případně nebude možné
zajistit plnění hygienických hlukových limitů, bude nutné vyřešit změnu jejich využití,
případně je vykoupit. Při technickém návrhu protihlukových clon budou respektovány
Technické podmínky Ministerstva dopravy č. 104 ve vztahu k ochraně ptáků (ve volné
krajině navrhovat PHC zásadně z neprůhledných materiálů).
Z hlediska hlukové zátěže v etapě výstavby lze s konstatováním akustické studie souhlasit.
Pro další projektovou přípravu záměru je v závazném stanovisku formulována podmínka,
aby v rámci dokumentace pro stavební řízení na základě POV stavby byla zpracována
akustická studie pro etapu výstavby, byly vymezeny příjezdové trasy a dle aktualizovaného
dopravního modelu pro etapu výstavby případně zpracovat návrh protihlukových opatření
v průběhu výstavby.
Z hlediska dalších fyzikálních, respektive biologických charakteristik bez připomínek.
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Z hlediska vlivů na hydrologické charakteristiky dokumentace konstatuje, že u srážkových
vod z vozovky odváděných odvodňovacím systémem komunikace hrozí riziko skokového
zvýšení průtoků v navazujících vodotečích při intenzivním dešti. Toto riziko je v rámci
záměru eliminováno zařazením záchytných nádrží před vlastním vyústěním vod do
recipientu. Tyto nádrže plní současně i roli ochrany povrchových toků při havarijním
znečištění.
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Z hlediska vlivů na jakost povrchových vod dokumentace konstatuje, že hodnota navýšení
koncentrace chloridů nepřekračuje při celoroční bilanci hodnoty stanovené v NV č.
401/2015 Sb., kde je pro chloridy udávána hodnota 150 mg/l a uzavírá, že vlivem solení
nedojde k překročení limitních hodnot daných legislativou a solení tedy nebude mít zásadní
vliv na kvalitu místních povrchových vod.
Vlivy na podzemní vody jsou podrobněji v dokumentaci řešeny v Hydrogeologickém
posouzení, zpracované firmou Fingeo s.r.o. (odpovědný řešitel RNDr. Svatopluk Šeda).
Z hlediska vlivů na podzemní vody dokumentace uvádí, že trasa prochází z více než 90 %
územím tvorby podzemní vody, tedy v infiltračním území vodních zdrojů, kde je hladina
podzemní vody zakleslá hlouběji pod povrchem terénu. Vodní zdroje s výjimkou západní
části území v oblasti kyšperské synklinály a nejvýchodnějšího okraje u Mohelnice nejsou
vodárensky významné, a proto ani nejsou pro tento účel využívány.
Dále dokumentace uvádí, že ve vzdálenosti do 1 km od záměru se nachází 51 objektů
podzemní vody, které slouží buď pro odběr vody pro individuální zásobování (zpravidla
pouze pro užitkové účely) nebo se jedná o přirozené pramenní vývěry. Před realizaci
záměru bude třeba v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
konfrontovat technické řešení stavby s existujícími individuálními zdroji a v případě možné
kolize navrhnout ochranná opatření.
Hydrogeologické posouzení stanovuje:
požadavky na hydrogeologický a hydrologický průzkum ve fázi přípravy a realizace
stavby:
celoplošný monitoring průtoků a jakosti vody na vodotečích
sondážní průzkum a návazný celoplošný monitoring stavů hladin a jakosti podzemní vody

technická opatření ve fázi realizace a provozu stavby:
obvodové příkopy, vyspádované k místním povrchovým tokům; před zaústěním do toků by
měly být vybudovány usazovací a odlučovací stupně
v nejvíce rizikovém úseku celé posuzované trasy, tj. přibližně v km 91-97 (infiltrační čelo
kyšperské synklinály) a kolem km 105-106 (Křemačovský rybník) zhotovovat obvodové
příkopy s nepropustným provedením dna
vybudování dešťových usazovacích (retenčně-akumulačních) nádrží.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska vyhodnocení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody lze s rozsahem
prezentovaného posouzení vyslovit souhlas. Na úrovní podkladů, dostupných ve fázi
procesu posuzování vlivů na životní prostředí byly dle názoru zpracovatele posudku
identifikovány rozhodující vlivy, které budou v rámci další projektové přípravy dále
sledovány a rozpracovány.
Lze pouze konstatovat, že dokumentace se nezmiňovala o skutečnosti, že záměr zasahuje
mezi obcí Křemačov a městem Mohelnice do záplavového území významného vodního
toku Mírovka. Tato skutečnost je však zohledněna v podmínkách závazného stanoviska
EIA v tom smyslu, že veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být
projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Brno; stavba bude posouzena z
hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti
vody a případné ohrožení stavby povodní; při plánování větších staveb v záplavovém
území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a
průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat; zásadní příčné stavby v
inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i
na průtok větších vod než je Q100; v aktivní zóně záplavového území je možno umisťovat
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pouze nezbytné dopravní stavby a stavby technické infrastruktury za podmínky, že
současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové
průtoky.
Pro další projektovou přípravu záměru je dále formulována podmínka, aby pro ověření
geologických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů v rámci navrhované
trasy a pro detailnější a přesnější objasnění hydrogeologických poměrů byly realizovány
v rámci dokumentace pro stavební povolení hydrogeologické a inženýrsko-geologické
průzkumy v trase komunikace a blízkého okolí včetně režimního sledování hladin pozemní
vody jakož i jakosti podzemní vody; zvýšenou pozornost potom věnovat úseku v km 91,0
až 97,0 km; v rámci hydrogeologického průzkumu dále věnovat pozornost způsobu řešení
tunelových vod v etapě výstavby z hlediska kvantitativních a kvalitativních parametrů.
Ve vztahu k odvádění dešťových vod z povrchu komunikace je stanoviskem stanovena
podmínka, aby pro získání uceleného přehledu o velikosti průtoků, které křižují nebo se
významně přibližují k nové komunikaci, a které budou sloužit pro návrh technických prvků
stavby (záchytné příkopy, mosty, propusty) byl již v rámci dokumentace pro územní řízení
zahájen hydrologický průzkum, a to zejména celoplošný monitoring průtoků a jakosti vody
ve vodotečích (zejména u Třebářovského potoka a jeho přítoků, Mírovky a jejích přítoků,
vodní tok Jahodná a Újezdka).
Součástí dokumentace pro územní řízení bude na základě upřesněného technického
řešení a výsledků hydrogeologického a hydrologického průzkumu projekt odvodnění
navrhované komunikace, který bude zejména zahrnovat zpřesnění koncepce odvodnění
na základě aktuálního hodnocení stavu dotčených recipientů v době zpracování projektu ve
vazbě nejen na vlastní komunikaci, ale také ve vazbě k ostatním zdrojům v povodí, který
dále upřesní vymezená místa dešťových dosazovacích nádrží před zaústěním dešťových
vod do recipientů včetně jejich objemu a technického řešení pro odstraňování
potenciálního znečištění dešťových srážek nepolárními extrahovatelnými látkami.
V nejvíce rizikovém úseku celé posuzované trasy, tj. přibližně v km 91-97 (infiltrační čelo
kyšperské synklinály) a kolem km 105-106 (Křemačovský rybník) budou zbudovány
obvodové příkopy s nepropustným provedením dna.
Dále je požadováno, aby pro odvodňovací zařízení byly vypracovány provozní a
manipulační řády.
D.I.5 Vlivy na půdu
Vlivy na ZPF a PUPFL

Vlivy na ZPF
Součástí posuzované dokumentace je „Hodnocení vlivů na zemědělský půdní fond“,
zpracované dr. Ing. Milanem Sáňkou. Záměr prochází půdami všech tříd kvality, tedy i
půdami nejkvalitnějšími v I. a II. třídě. Celkově je možné zhodnotit vliv jako středně
významný. Ostatní vlivy jsou na běžné úrovni pro daný typ stavby. Dokumentace uvádí
následující nároky na ZPF v porovnání obou navrhovaných variant:
třída
ochrany
1
2
3
4

V1
2

V2
2

plocha (m )

% plochy

plocha (m )

% plochy

171316
360010
224982
46087

18,60
39,09
24,43
5,00

172578,8
354265,2
231870,8
45351,89

18,57
38,12
24,95
4,88
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5
celkem

118699
921093

12,89
100

125275,3
929342

13,48
100

Dokumentace uzavírá, že z hlediska trvalého záboru ZPF prochází záměr všemi
kategoriemi ochrany. Nejvíce je zastoupena 2. třída (vyšší kvalita): cca 39 % ve variantě
V1 a 38 % ve variantě V2. Výrazně je rovněž zastoupena půda střední kvality ve 3. třídě
ochrany (cca 24 %). Celkově tvoří první dvě nejkvalitnější třídy ochrany cca 57 % záboru
půdy. Nejméně kvalitní půdy ve 4. a 5. třídě ochrany dohromady tvoří cca 17 % záboru.
Z hlediska kontaminace půdy dokumentace uvádí, že v daném území není zjištěno plošné
zvýšení obsahů rizikových látek v půdě vlivem geologických podmínek nebo předešlé
antropogenní činnosti (údaje dle registru kontaminovaných ploch ÚKZÚZ).
Z hlediska rizika potenciální eroze respektive sesuvů dokumentace uvádí, že se jedná o
známou a technicky podchycenou záležitost a exponované svahy budou chráněny
protierozními opatřeními, především vegetační výsadbou.
Vlivy na PUPFL
Součástí posuzované dokumentace je „Hodnocení vlivů na PUPFL“, zpracované Ing.
Františkem Moravcem.
Z pohledu lesního hospodářství dokumentace uvádí, že předpokládaný trvalý zábor
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) činí u varianty V1 21,01 ha (z toho hlavní
trasa 20,65 ha a přeložky cest 0,36 ha) a dočasný zábor 1,69 ha. U varianty V2 je
předpokládaný trvalý zábor 19,91 ha a dočasný zábor 1,59 ha.
Záměr prochází pouze lesy hospodářskými, lesy ochranné nejsou vůbec dotčeny.
Záměr nepředstavuje významný konflikt ve vztahu k ochraně genofondu lesních dřevin.
Záměr neprochází žádnou genovou základnou lesních dřevin a v trase nejsou kvalifikované
ani testované zdroje reprodukčního materiálu, ani selektované zdroje reprodukčního
materiálu lesních dřevin fenotypové třídy „A“. V trase se vyskytují pouze zdroje
reprodukčního materiálu fenotypové třídy „B“, které nepodléhají ochraně.
Dokumentace dále uvádí, že záměr je často veden po okraji lesního komplexu, čímž dojde
k vykácení lesního pláště a otevření porostu, který se tak stává náchylnější k polomům.
Tento negativní vliv stavby bude třeba minimalizovat realizací vhodných vegetačních úprav
komunikace, které zajistí v dohledné době obnovení lesního pláště a vhodnou rekultivací
dočasných záborů zalesněním.
Dále je nutné zpracovat výpočet náhrad škod na PUPFL a určit výši poplatku za trvalé a
dočasné odnětí dotčených PUPFL jakož i zpracovat projekt rekultivace lesních pozemků
dočasně odňatých z PUPFL a projekt vhodných sadových úprav v místě dotčení PUPFL.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Třídy ochrany jsou stanoveny na základě Vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd
ochrany ze dne 22.2.2011. Třídy ochrany se stanovují pomocí BPEJ dle vyhlášky č.
546/2002 Sb. ze dne 12. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou
se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich
vedení a aktualizaci.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu bylo provedeno v Metodickém
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který
nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
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1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6
zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na
plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající
zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není
uvažováno s pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy ochrany
zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout
ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského
půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na
územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít
pro eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v
rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto
půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů
ochrany životního prostředí.

Z hlediska hodnoceného záměru je sice patrné, že většina pozemků v obou navržených
variantách náleží do třídy ochrany I. a II (V1 – 57,69%, V2 – 56,69%), avšak uvedená
skutečnost musela být zohledněna v rámci územních plánů. S ohledem na veřejně
prospěšnou liniovou stavbu lze uvedený vliv považovat za akceptovatelný.
Po odsouhlasení dokumentace pro stavební povolení a zpracovaných geometrických
plánech bude zpracován detailní záborový elaborát, vyhodnocující trvalé a dočasné zábory
ZPF a PUPFL, výpočet náhrad škod na PUPFL a bude určena výše poplatku za trvalé a
dočasné odnětí PUPFL; současně budou upřesněny pozemky, kde bude stavba
realizována v ochranném pásmu lesa. Tato skutečnost musí být respektována bez ohledu
na proces posuzování vlivů, protože vyplývá z příslušných složkových zákonů.
Problematika vhodných vegetačních úprav v okrajových partiích kácených lesních
komplexů je zapracována do podmínek závazného stanoviska EIA.
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D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace uvádí, že vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou malé.
Jediným prvkem, se kterým se záměr dostává do kontaktu, je poddolované území
Křemačov 1 (cca km 103,1), které se dostává do přímého kontaktu s trasou Řepovského
potoka, ve kterém se v minulosti těžily polymetalické rudy. Toto poddolované území
zasahuje trasa pouze okrajově, navíc v místě navrženého mostního objektu přes Řepovský
potok. Přesnou lokalizaci poddolovaného území je třeba v dalším stupni zkonfrontovat
s návrhem umístění mostních pilířů.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Problematika okrajového vedení trasy
D35 poddolovaným územím bude řešena v rámci další projektové přípravy záměru.
D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace úvodem řeší pravděpodobné vlivy dopravy na faunu, floru a ekosystémy – 3
vlivy pro fázi výstavby a 9 vlivů pro fázi provozu. Dále je kapitola dělena na samostatné
podkapitoly, týkající se vlivů na faunu, vlivů na flóru a vlivů na ekosystémy s podrobnějším
členěním.
Vlivy na faunu
Problematika vlivu na faunu byla zpracována na základě podrobného biologického
průzkumu, který je uveden v samostatné příloze č. 8. Ve formě samostatné přílohy je
prezentována i Rámcová migrační studie (příloha č. 9), která řeší opatření ke snižování
bariérového efektu komunikace pro živočichy. Podkapitola je členěna na dílčí části:
Přímá likvidace stávajících biotopů s tím, že jsou řešeny vlivy na biotopy v zájmovém území,
vlivy na jednotlivé lokality zoologického průzkumu a vlivy na jednotlivé skupiny živočichů (včetně
zvláště chráněných druhů). Vlivy na biotopy zájmového území jsou konstatovány pro pole (a
zahrádky), lesní porosty, louky a pro vodní toky a nádrže. Tato část je řešena jen verbálně, pro
biotopy lesních porostů, luk vodních toků a nádrží jsou zdůrazněny některé interakce
s kvalitnějšími biotopy v trase nebo v kontaktu s trasou (pro lesy zdůrazněn podíl tunelu pro
nejdelší úsek mezi km 92,8 a 95,5 a přechod zalesněných údolí mosty; pro louky cennost
vlhčích luk v nivách potoků, které jsou druhově bohatší a druhově velmi bohatá sušší louka
v úseku km 100,0-100,2; pro vodní toky a nádrže oblast kolem rybníka a nivy severně od
Maletína a nivy Bílého potoka, Řepovského potoka a Mírovky s bohatší faunou. Z hlediska vlivů
na jednotlivé lokality zoologického průzkumu je dokumentací v tabulce č. 107 konstatován střední
vliv (-2) pro lokalitu Maletín-rybník v 95,0-96,0, pro ostatní vliv malý (-1), přičemž je v úseku
Křemačov zdůrazněna cennost nivy Mírovky. Z hlediska vlivů na jednotlivé skupiny včetně zvláště
chráněných druhů živočichů je dle tabulek č. 109 – 113 deklarován střední vliv (-2) z bezobratlých
pro silně ohroženého modráska očkovaného na louce přiléhající k Bílému potoku v úseku č. 1 a
pro silně ohroženého ohniváčka černočárého na vlhčích biotopech v lokalitě Maletín-rybník a
Maletín-Švédská cesta, a pro druh červeného seznamu střevlík měděný v lokalitách MaletínŠvédská cesta a pro lokalitu u Javoří. Z obratlovců pro druh červeného seznamu skokana
hnědého (variace -1/-2) v lokalitě Maletín-rybník a pro bramborníčka hnědého v lokalitě u Bílého
potoka a v lokalitě Maletín-rybník. U ostatních ochranářsky významných druhů živočichů je
konstatován buď malý vliv, nebo i nulový. Z hlediska části podkapitoly, týkající se přímé likvidace
stávajících biotopů Dokumentace uzavírá s tím, že záměr prochází územím, které je z hlediska
výskytu fauny středně významné. V širším kontextu se nejedná o typicky cenné přírodní území
s ekologicky hodnotnými biotopy, spíše se jedná o fragmenty biotopů cennější v místním kontextu
antropogenně ovlivněné, převážně zemědělské krajiny. Vyskytují se zde chráněné a vzácnější
druhy, nejedná se však o druhy vázané konkrétně na specifický biotop, který je v daném území
ojedinělý nebo vzácný. Naopak, obdobné typy biotopů, kde se vyskytují nalezené vzácnější
druhy, se v zájmovém území nachází ve větší míře. Výjimku tvoří krvavcová louka s výskytem
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modráska očkovaného v úseku č. 1 a Maletín-rybník. Do obou biotopů trasa přímo nezasahuje,
ale v návrhu opatření je jim věnována příslušná pozornost, zejména pro vliv ve fázi výstavby.
Fragmentace krajiny, bariérový efekt, mortalita živočichů: V rámci dokumentace byla
zpracována samostatná Rámcová migrační studie (dále jen RMS), která hodnotí principiální
průchodnost záměru pro volně žijící živočichy. Na základě zoologického průzkumu a vlastního
terénního šetření byly vytipovány významné migrační trasy živočichů a problémová místa při
kontaktu se záměrem. Byl posouzen výskyt jednotlivých kategorií živočichů a ovlivnění jejich
migračních možností, jsou vyhodnoceny primární migrační objekty (navržené v rámci technické
studie) a jsou navržena optimalizační opatření. Tato dílčí část se týká hodnocení jednotlivých
primárních migračních objektů, hodnocení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů a
hodnocení průchodnosti celého úseku.
Z hodnocení primárních migračních objektů (celkem 26, z toho 7 charakteru migračních
nadchodů a 19 charakteru migračních podchodů) v tabulce č. 114 vyplývá, že z celkového
počtu 26 hodnocených objektů jsou pro migraci nevhodné pouze objekty umístěné do
mimoúrovňových křižovatek nebo objekty nacházející se v prostoru obchvatu Mohelnice, tedy
v území se souvislou zástavbou, které je migračně nevýznamné (objekty č. 20-26). Ostatní
objekty, které se nachází ve volné krajině, jsou pro živočichy dobře využitelné, často
nadstandardních rozměrů.
V rámci hodnocení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů dokumentace řeší kategorie
živočichů A až F a kategorii G pro ekosystémy. U živočichů kategorie A – velcí savci je
posuzována jejich nadregionální migrace, kdy je zájmové území záměru migračně významné a
trasa kříží tři dálkové migrační koridory (DMK), které jsou z hlediska převedení prioritní. DMK
505 v km 93,9-94,4 je řešen objektem č. 5 (tunel) délky 1100 m, dále navazuje velký most
(objekt č. 6) šířky 160 m a výšky 21 m, přičemž oba objekty mají výborný migrační potenciál.
DMK 532 v úseku km 98,0-98,5, v prostoru MÚK Maletín je převáděn pomocí objektu č. 11
v těsné blízkosti vedení koridoru. Jedná se o podchod šířky 190 m a výšky 35 m s výborným
migračním potenciálem. DMK 519 v úseku km 103,2-103,7 v údolí Řepovského potoka je
převáděn pomocí objektu č. 16 v těsné blízkosti vedení koridoru. Jedná se o most šířky 500 m a
výšky 40 m s výborným migračním potenciálem. Dálkové migrační koridory jsou převedeny
nadstandardně – tunelem a velkými mosty s výborným migračním potenciálem. Kromě těchto
objektů se na trase nachází dostatek dalších vhodných objektů. V trase celkové délky cca 19
km se nachází celkem 5 mostů s šířkou přes 100 m. Četnost objektů je dostatečná, záměr je
dostatečně průchozí pro živočichy kategorie A. U živočichů kategorie B – velcí kopytníci je
zdůrazněn jejich četný výskyt charakteru plošné migrace v rámci celého zájmového území.
Dokumentace zdůrazňuje, že kromě výše zmíněných profilů s dálkovými migračními koridory je
pro tuto kategorii důležité převedení všech lokálních přirozených migračních cest, např. údolí,
vodní toky s doprovodnou vegetací, propojení les – pole, přičemž je dokládán přehled 8
takových prvků, které jsou kříženy. Dokumentace uzavírá, že důležité přirozené liniové prvky
v krajině podporující migraci živočichů jsou odpovídajícím způsobem převedeny. Celkem 13
objektů je možné využít k migraci (MP průměrný a vyšší) a četnost migračních objektů je
dostatečná. Dále je navrženo umístění rámových propustků (ideálně 2x2 m), které jsou rovněž
pro tuto kategorii principiálně využitelné. Záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie
B. U živočichů kategorie C – savci střední velikosti dokumentace zdůrazňuje, že u této
kategorie nebývají hlavním problémem rozměry objektů, ale jejich dostatečná četnost. Z 26
hodnocených objektů je vhodných pro migraci celkem 18 objektů (MP průměrný a vyšší).
Nevhodné jsou pouze objekty umístěné v mimoúrovňových křižovatkách nebo převádějící
silnice. V rámci RMS byly navrženy propustky (celkem 6 propustků rozměrů 2x2 m), jejichž
rozměrové parametry a přesné umístění bude upřesněno v detailní migrační studii ve stupni
DÚR. Záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie C. U živočichů kategorie D –
obojživelníci, plazi, drobní savci je zdůrazněno, že migrační cesty obojživelníků lze očekávat
v blízkosti každé trvalé vodní plochy vhodné pro rozmnožování. Jednotlivé vodní nádrže
potenciálně vhodné pro rozmnožování obojživelníků byly zmapovány a byla navržena příslušná
opatření. Záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie D. U živočichů kategorie E –
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ryby a ostatní vodní živočichové je zdůrazněno, že v zájmovém území se vyskytují zejména
drobné lokální vodoteče. Veškeré vodní toky jsou převedeny odpovídajícími mostními objekty.
Při respektování principů převedení vodních toků pod mostními objekty je záměr průchozí pro
živočichy kategorie E. Pro živočichy kategorie F – ptáci a netopýři je zdůrazněn pro komunikaci
aspekt mortality. Jednak kolize s vozidly v místě křížení s vodními toky s tím, že vodní toky jsou
převáděny dostatečně velkými mostními objekty pro případný průlet ptáků, což snižuje
pravděpodobnost častých kolizí s vozidly, jednak mortalita na průhledných protihlukových
clonách s tím, že je navrženo, aby protihlukové clony respektovaly podmínky dané v rámcové
migrační studii s dílčím závěrem, že záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie F.
Pro kategorii G – ekosystémy dokumentace konstatuje, že tato kategorie je reprezentována
pouze rozsáhlým lesním komplexem, který prochází ve směru S-J a který trasa kříží cca v km
93-95,5. Kontinuita ekosystému je zachována, záměr je v daném úseku veden v tunelu délky
1100 m a na něj navazuje velký mostní objekt.
V rámci hodnocení průchodnosti celého úseku je konstatováno, že v rámci celého úseku byly
vymezeny migrační profily, jejichž optimální převedení je prioritou. Z údajů tabulky 117 vyplývá,
že vhodné migrační objekty se nacházejí od sebe ve vzdálenosti cca 1 km. Vzhledem k tomu,
že budou v dalším stupni PD doplněny propustky, které výrazně zvýší průchodnost trasy pro
drobné a střední savce, je možné považovat průchodnost záměru za nadstandardní.
Vlivy na myslivost: dokumentace konstatuje, že za hlavní problémové okruhy jsou
považovány narušení migračních tras zvěře, narušení pravidelných stávanišť spárkaté, drobné
zvěře a hnízdišť pernaté zvěře, mortalita na silnicích. Uvádí druhy savců vymezených jako
lovná zvěř s tím, že tyto druhy v zájmovém území migrují takřka plošně, zejména na začátku
(okolí Starého Města) a konci úseku (oblast Řepové, Křemačova, Mohelnice) prochází záměr
rozsáhlými polními kulturami, kde se zvěř běžně plošně pohybuje v závislosti na potravní
nabídce (osevní skladbě zemědělských plodin). Vlivem záměru dojde k přerušení jejich
pravidelných migračních tras. Negativní vliv zde bude snížen dostatečným množstvím průchodů
– migračních objektů, které jsou na trase navrženy dle Rámcové migrační studie. Dále je
prezentováno, že záměrem dojde k narušení pravidelných stávanišť spárkaté, drobné zvěře a
hnízdišť pernaté zvěře. Zde je důležité zdůraznit, že tyto druhy jsou vázány na rozsáhlé polní
kultury, které se běžně vyskytují v celém širším zájmovém území. Záměrem nedojde
k negativnímu ovlivnění hodnotného biotopu těchto druhů. Závěrem je zdůrazněno, že
v zájmovém území dochází k poměrně vysoké mortalitě zvěře na silnicích I., II. a III. tříd,
v místech vysokého migračního tlaku (především v poslední třetině trasy v okolí Mohelnice) a
dále v úseku navazující D35, i přes instalaci různých odpuzovacích opatření (pachové
ohradníky aj.). Z hlediska záměru je pozitivní, že na rozdíl od silnic nižších tříd je na nových
dálnicích již standardní instalace oplocení, které je v současnosti hlavním opatřením k redukci
mortality živočichů na silnicích. Dále jsou v Rámcové migrační studii navržena další opatření
k redukci mortality, která bude nutné prověřit v Detailní migrační studii ve stupni DÚR.
Pro další vlivy na faunu dokumentace v období výstavby nepředpokládá významný vliv, jedná
se o dočasný vliv, který bude odpovídat danému typu stavby. V období provozu jsou v blízkosti
komunikace živočichové ovlivněni imisemi, hlukem a v noci osvětlením z aut s tím, že většina
druhů je na tyto vlivy značně adaptabilní. Částečným ochranným opatřením může být
dostatečné a vhodné ozelenění trasy.

Dokumentace tuto část vlivů na faunu uzavírá s tím, že v trase se vyskytují čtyři základní
typy biotopů: pole (a zahrádky), lesní porosty, louky, vodní toky a nádrže. Podstatná část
silnice (více jak 50 %) prochází rozsáhlými agrocenózami, přímé vlivy na významné lokality
i druhy jsou zde poměrně omezené. V lesních porostech, kde jsou biotopy cennější, se
kromě přímých vlivů mohou výrazněji projevit i vlivy nepřímé, zejména dělící účinek
komunikace. Louky jsou v území většinou kulturní a intenzivně obhospodařované. Cennější
jsou vlhké louky v nivách potoků. Vlivy na poměrně bohatou a cennou faunu těchto vlhčích
luk budou omezeny tím, že naprostá většina z nich se nachází v údolích potoků, které
budou přemostěny. Nejvýznamnější vodní plochou je rybník u Maletína, který ale není
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trasou přímo zasažen. Z hlediska výskytu druhů se jedná o území relativně zachovalé.
V rámci zoologických průzkumů bylo v trase zjištěno celkem 36 zvláště chráněných druhů
živočichů, k jejichž ochraně jsou navržena cílená opatření. Záměr je principiálně průchozí
pro všechny kategorie živočichů. Dělící účinek záměru v rozsáhlém lesním komplexu,
kterým trasa prochází, je minimalizován vedením podstatné části trasy v tomto prostoru v
tunelu. Veškeré lokálně i regionálně významné migrační trasy jsou převedeny dostatečně
velkými mostními objekty, řešeny jsou migrační cesty všech kategorií živočichů, včetně
obojživelníků. Četnost migračních objektů je na celé trase nadstandardní.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Subkapitola vlivů na faunu je zpracována komplexně, zejména části týkající se ovlivnění
biotopů a skupin živočichů a v části migrační problematiky. Text této části dokumentace je
většinově extrakcí výstupů zoologické části přílohy č. 8 Biologický průzkum a Přílohy č. 9
Rámcová migrační studie, ve kterých je obsažena podrobnější argumentace z hlediska
potenciální významnosti vlivů. Ne vždy se ale tato argumentace důsledněji promítla do
příslušných částí textu, jak je uvedeno níže. K části vlivů na biotopy není nutno vznášet
připomínky. K části vlivů na jednotlivé lokality zoologického průzkumu lze s hodnocením
významnosti vlivů v tabulce 107 v zásadě souhlasit s výjimkou posledního úseku 9, kde se
zpracovatel posudku přiklání spíše k hodnocení významnosti vlivu -2, tedy střední vliv
oproti deklarované hodnotě -1 malý vliv. V tabulce je úsek charakterizován jako jeden
z druhově nejbohatších úseků s 31 zjištěnými významnými taxony, z toho devíti zvláště
chráněnými s tím, že významnější zoologickou lokalitou je niva potoka Mírovka, ve které je
soustředěna naprostá většina zjištěných druhů včetně významných (vlastní tok
s přirozenými břehy a úzký příbřežní pás s vlhkými loukami a lemy keřové a stromové
vegetace uvnitř oboustranné protipovodňové hráze). Rizikem pro nivu Mírovky je poloha
MÚK Mohelnice-sever, která k jihu limituje možnost delšího přemostění a severní rampy
MÚK zasahují téměř k toku a lze předpokládat především pro fázi výstavby a přípravy
území plošně rozsáhlé zásahy. Zpracovatelský tým posudku zastává názor, že uvedené
aspekty jsou důvodem pro přísnější klasifikaci vlivu. K části ohledně vlivů na jednotlivé
skupiny živočichů (včetně zvláště chráněných druhů) je účelné konstatovat, že právě zde
se důsledněji nepromítá argumentace ze zoologické části Přílohy č.8 Biologický průzkum
z hlediska zdůvodnění velikosti/významnosti vlivu, vyjádřené číselnou hodnotou 0, -1, -2.
Např. není zcela zřejmé, na základě jaké úvahy je pro modráska očkovaného (jako zvláště
chráněný druh v kategorii silně ohrožený a druh evropsky významný) stanovena hodnota
středního vlivu -2, když je na druhé straně v zoologické části Biologického průzkumu na str.
134 konstatováno, že byl dokladován v rámci zoologicky významné lokality č. 1 – louka s
výskytem modráska očkovaného v rámci úseku I, přičemž tato louka je dle mapového
podkladu lokalizována cca 200 m jižně od MÚK Staré Město mimo kontakt s trasou D35 i
výhledové D43. Na druhé straně se v tabulce 12 v zoologické části Biologického průzkumu
na str. 119 uvádí, že populace mohou být ohroženy přímým vlivem komunikace – trvalým
nebo dočasným záborem krvavcových luk s tím, že je účelné eliminovat trvalý a dočasný
zábor krkavcových luk. Při stavbě mostu přes Bílý potok (to se ale týká zoologické lokality
č. 2) je nezbytné eliminovat zásah do louky, louka nesmí být používána k deponiím zeminy
a stavebního materiálu. Přitom obecná zdůvodnění vlivů na jednotlivé ochranářsky
významné druhy živočichů v tabulkách na str. 117 až 133 Přílohy č. 8 Biologického
průzkumu jsou i přes stručnost korektní s dostatečnou vypovídací hodnotou pro účely
Dokumentace EIA.
K části týkající se migrační prostupnosti není nutno vznášet připomínky, poněvadž ve
spojení s Přílohou č. 9 Rámcová migrační studie jde o komplexní přístup ke stanovení, zda
posuzovaná liniová stavba vyhovuje z hlediska migrační prostupnosti pro všechny
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kategorie živočichů a zdůvodnění je tak korektní. V této souvislosti je účelné poznamenat,
že autor dokumentace s částí autorského týmu je i autorem doporučených metodických
příruček pro řešení migrace, jak vyplývá z kapitoly 14 Rámcové migrační studie. Z tohoto
metodického postupu přímo vyplývá, že pro další fáze přípravy záměru navazuje na
Rámcovou migrační studii ve fázi EIA Detailní migrační studie, která na základě
upřesněných parametrů jednotlivých objektů posuzované stavby umožňuje jak optimalizaci
migračních objektů, tak i upřesnění polohy (doplnění počtu) dalších migračních objektů
zejména pro živočichy kategorie D.
V části vlivů na myslivost mohla být argumentace mírně propracovanější, i když celkové
vyznění této části lze v zásadě akceptovat. Jen za velmi rámcové konstatování lze
pokládat závěrečnou část k fázi výstavby v prezentaci části další vlivy, přičemž fáze
přípravy území a výstavby je z hlediska nového vstupu do území i přes dočasnost
výrazným dopadem, prakticky jednorázově a zásadně měnící poměry v relativně klidovém
zájmovém území posuzovaného koridoru liniové stavby. Především tato okolnost nutí
náhle měnit zvyklosti místní populace druhů, které jsou zároveň lovnou zvěří, přičemž tato
souvislost se promítá i do ovlivnění myslivosti v zájmovém území.
Dokumentace předkládá z hlediska prevence, eliminace, minimalizace případně i
kompenzace v závěru celé kapitoly D.I.8, jakož i v rámci Rámcové migrační studie řadu
opatření k ochraně fauny, včetně návrhů opatření k prevenci (zabránění) vstupů živočichů
na komunikaci typu dálnice. Je potřebné souhlasit i s tím, že v důsledku zvyšujícího se
provozu na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy bude docházet ke zvyšování střetů
s živočichy (včetně zvěře), poněvadž typ silnice svým šířkovým uspořádáním na rozdíl od
záměru ve čtyřpruhovém uspořádání, nepůsobí jako neprůchodná bariéra, na druhou
stranu zde nejsou adekvátně řešena migrační opatření, tedy kombinace odpovídajících
migračních objektů a opatření ke snížení vstupu živočichů na komunikaci (zejména
plocení). Tento kontext lze výrazně dokumentovat především na stávající silnici I/35, jejíž
dopravní zatížení z větší části nová D35 převezme. Jak je v dokumentaci konstatováno, je
možné předpokládat, že vzhledem k rostoucí intenzitě dopravy, průchodu lesními komplexy
a absenci opatření, bude docházet na nulové variantě ke zvýšené mortalitě živočichů.
Vlivy na floru
Problematika vlivu na floru byla zpracována na základě podrobného biologického
průzkumu, botanické části, která je uvedena v rámci samostatné přílohy č. 8. Podkapitola
je analogicky jako u vlivů na faunu členěna na dílčí části:
Přímá likvidace stávajících biotopů s tím, že jsou řešeny vlivy na biotopy v zájmovém
území, vlivy na významnější botanické lokality a vlivy na jednotlivé skupiny rostlin (včetně
zvláště chráněných druhů). V rámci části vlivy na biotopy zájmového území je uvedeno, že
nejvýraznější vliv záměru na flóru a vegetaci území se bude týkat období výstavby. Na
značně velké ploše, která zhruba odpovídá délce 19 km a průměrné šířce 50 metrů bude
odstraněn stávající rostlinný pokryv a následně zde proběhnou zemní práce. Po dokončení
stavby budou velkou část trvalého záboru pokrývat zpevněné plochy trvale prosté vegetace
a zbytek antropogenní půdy, které budou ozeleněny (zatravněním a výsadbou dřevin). Tyto
porosty „náhradní vegetace“ na zemním tělese, uvnitř křižovatek a na dalších funkčně
souvisejících plochách budou dílem udržovány (sečením a příležitostným výřezem dřevin),
dílem ponechány samovolnému vývoji (převážně jen bylinná vegetace ve větší vzdálenosti
od vozovky). Na části plochy trvalého záboru tak zanikne rostlinný pokryv úplně a na další
části se bude výrazně odlišovat od dnešního stavu. Závažnost tohoto vlivu je přímo úměrná
kvalitě stávajících biotopů a druhovému složení současné květeny. V trase záměru je
dominantně zastoupena orná půda, na dalším místě pak lesy, většinou hospodářsky
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ovlivněné a přírodě vzdálené, v o něco menší míře je trasa vedena víceméně kulturními
loukami. Pouze na krátkých úsecích prochází trasa hodnotnějšími biotopy. Jedná se o
zbytky květnatých jedlobučin (zejména v západní části trasy), liniové fragmenty potočních
luhů (v nivě Řepovského potoka a Mírovky) a floristicky pestřejší polokulturní louky (na
začátku trasy a jižně od Krchleb). Přírodní biotopy zaujímají jen malou část koridoru. Jedná
se pouze o běžné biotopy dané fytogeografické oblasti, zejména acidofilní a květnaté
bučiny a mezofilní ovsíkové louky. Dotčené biotopy jsou vesměs degradované a plošně
omezené, jejich význam je pouze v lokálním měřítku. Fragmenty květnatých bučin
v západní části trasy leží z větší části v tunelovém úseku a nebudou tak významněji
zasaženy. Dotčení fragmentů potočních luhů při Řepovském potoce a Mírovce bude
zmírněno navrženým přemostěním, které zachová migrační funkci toku a víceméně i
spojitost nivních biotopů. Dále dokumentace prezentuje vlivy na les s určujícím účinkem
trvalého záboru, jehož význam je přímo úměrný velikosti záboru a nepřímo velikosti
dotčeného lesa. Důležitá je rovněž biologická kvalita lesa, stáří porostu a jeho druhové
složení. Dále je uvedeno několik nejvýznamnějších úseků trasy se zásahem do lesních
porostů s přihlédnutím k druhové skladbě. Převážně tabulkovou formou je vyhodnocen vliv
na významnější botanické lokality, přičemž střední vliv (hodnota -2) je v tabulce č. 118
dokladován pro kulturní louku v km 97,27-97,54 u vrchu Skalník z důvodu hlubokého
zářezu, pro údolí Řepovského potoka v km 102,93-103,07 s potočním luhem, vlhkými lady
a svahovým hájem a pro tok Mírovky v km 105,63-105,68 s břehovými dřevinnými
doprovody – druhově bohatý fragment potočního luhu. Z hlediska vlivů na jednotlivé
skupiny rostlin (včetně zvláště chráněných druhů) je konstatováno, že zvláště chráněné
druhy rostlin nebyly v koridoru zjištěny a nebudou tak s velkou pravděpodobností
záměrem dotčeny. V zájmovém území byla zaznamenána řada méně běžných či
fytogeograficky zajímavých druhů rostlin, z nichž některé jsou zařazeny do červeného
seznamu cévnatých rostlin, vždy však jen v nižších kategoriích C3 a C4. Řada těchto druhů
přitom nebude záměrem významněji dotčena, u dalších mohou být negativně ovlivněny
místní populace, avšak bez významnějšího dopadu na rozšíření daného druhu v širším
území.
Disturbance, znečištění prostředí – dokumentace nepředpokládá významný vliv, jedná
se o dočasný vliv, který bude odpovídat danému typu stavby.
Další vlivy (nepřímé) Další vlivy jako je dělící účinek komunikace a změny stanovištních
poměrů je možné považovat za méně významné.
Dokumentace uzavírá, že vliv stavby na květenu a vegetaci území (resp. biotopy) bude
středně významný. Žádný z přírodních biotopů v trase přitom nelze považovat za skutečně
hodnotný v širším než lokálním měřítku. V trase záměru převažuje orná půda a ve zbylé
části území se nacházejí většinou méně hodnotné biotopy. Negativní dopad na některé
významnější lokality je snížen přemostěním, vliv na lesy v západní části trasy je omezen
tunelem o délce 1100 metrů. Skutečně cenné botanické lokality se ve sledovaném území
nevyskytují, stejně jako zde nebyl zjištěn výskyt vzácné květeny. Záměrem nebudou
rovněž dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Subkapitola vlivů na floru je zpracována komplexně, zejména části týkající se ovlivnění
biotopů a vychází z velmi podrobného řešení průzkumu flory a vegetace v letech 2008 a
2015 (podrobně řešeno v rámci přílohy č. 8). K prezentací vlivů na biotopy jen doplnění, že
mezi hodnotnější biotopy patří i niva malého toku pod rybníčkem severně od Maletína
(mezofilní a vlhké louky, mokřadní lada u rybníčku) v rámci významnější botanické lokality
č. 7. V kontextu disturbance a znečištění prostředí je rozhodující fáze přípravy území, kdy
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dochází k velkoplošným pásovým skrývkám, jak je prezentováno v úvodu subkapitoly,
prakticky však není podrobněji hodnocen aspekt možné změny ve složení fytocenóz
v důsledku depozice provozem na komunikaci emitovaných látek do ovzduší, případně
rozstřikem solanky v rámci údržby (zejména v obdobích náhlých jarních chladných
klimatických epizod, jako ve druhé dekádě dubna t.r.). Zpracovatel posudku v rámci vlivů
na floru postrádá vyhodnocení vlivů na mimolesní porosty dřevin, přestože tyto porosty
jsou v přiměřeném kontextu popsány u příslušných lokalit botanického průzkumu v rámci
botanické části Přílohy č.8 – Biologický průzkum. K celkovému vyznění vlivů na floru a
vegetaci bez připomínek.
Vlivy na ekosystémy
Dokumentace v této subkapitole řeší vlivy na zvláště chráněná území, na lokality soustavy
Natura 2000, na významné krajinné prvky a na prvky územního systému ekologické
stability.
Posuzovaný záměr dle dokumentace negeneruje žádné vlivy na zvláště chráněná území
přírody a lokality soustavy Natura 2000 s ohledem na polohu záměru vůči lokalizaci těchto
zájmů ochrany přírody v území.
Z hlediska ovlivnění významných krajinných prvků je konstatováno, že v blízkosti záměru
se nenacházejí žádné registrované významné krajinné prvky. Trasa aktivní varianty
především zasahuje VKP „ze zákona“, zejména lesy, v menší míře údolní nivy a vodní
toky, v jednom případě může ovlivnit rybník. V tabulce 120 je uvedeno, že VKP „ze zákona“
rašeliniště a jezera ovlivněny nejsou, pro VKP vodních toků a údolních niv je konstatována
střední míra vlivu (-2), především pro nivu Mírovky u Křemačova, s ohledem na překlenutí
krátkým a poměrně nízkým mostem, přičemž zásah do nivy je ale výrazně zesílen
umístěním rozsáhlé MÚK Mohelnice-sever, kde ve výsledku stavební zábor jen v nivě činí
více jak 10 ha s ovlivněním řady ekologických funkcí (potenciální záplavové území,
sedimentační prostor, migrační koridor bioty); v neposlední řadě jde o významnější zásah
do zemědělské půdy o vysoké bonitě. U dalších údolních niv v trase dálnice se jedná o
menší vliv. Tyto nivy (Bílého potoka, bezejmenného lesního potoka v km 94,5, Řepovského
potoka) jsou poměrně úzké a negativní dopad je zde zmírněn delším přemostěním. Takové
přemostění sice chybí u Podolského potoka v závěru trasy u Mohelnice, zde je však niva
v otevřené zemědělské krajině stěží identifikovatelná a samotný potok je svedený do
umělého napřímeného koryta. Z tohoto důvodu nelze považovat za významnější újmu
navrhovanou přeložku potoka v délce 1050 m. Pro lesy odkazuje na předchozí kapitolu
D.I.7.3 s tím, že míra vlivu je v konkrétních případech nízká (-1) nebo střední (-2). Vlivy na
registrované VKP deklaruje jako nulové.
Z hlediska vlivů na ÚSES dokumentace dokládá problematická křížení pro:
lokální biokoridor mezi Javořím a Krchleby (cca km 98,5). Varianta V1 kříží biokoridor
v úseku, kde sleduje členitý okraj lesa, přičemž v daném úseku není navrženo žádné přemostění.
Na variantě V2 je tentýž biokoridor křížen v nefunkčním úseku navrženém na orné půdě, a to
v místě, kde dálniční trasa kříží přeložku silnice III. třídy, přesněji řečeno v prostoru
mimoúrovňové křižovatky. Komentuje možné převedení na nadjezd, po němž je vedena silnice
(dálnice je zde navržena v zářezu), ale bez zachování lesního charakteru. Navrhuje upravené
řešení buď posunutím LBK jižním směrem a zaústění do jednoho z lesních úpadů, kde lze
biokoridor vykřížit mostem (objekt č. 11 – most délky 190 m, kde ale otevřenou otázkou zůstává
účel tohoto biokoridoru, neboť na k.ú. Krchleby na Moravě není ujasněna jeho návaznost,
zejména pak umístění nejbližšího lokálního biocentra nebo posunutí LBK severním směrem a
převedení mostem č. 13 (most přes přeložku polní cesty délky 20 m). Tím je koridor rovněž veden
maximálně lesem.
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regionální biokoridor RK 903 jihozápadně od Řepové (km 101,1 a 101,8). Biokoridor spojující
lokální biocentra Strážná hora a Nad Řepovou kříží trasu dálnice na dvou místech. Protože
biokoridor propojuje řadu lesních biocenter, měl by mít i ucelený lesní charakter; to by znamenalo
zalesnění části dnešních poměrně kvalitních luk. RBK je doporučeno převést velkým mostem
přes údolí Řepovského potoka (most o délce 500 m). Druhým možným řešením je převedené pod
mostem v km 101,3 (most délky 30 m).
křížení lokálního biokoridor podél toku Mírovky pod Křemačovem je hodnoceno jako
významný střet s prvky ÚSES, přičemž nepříznivý efekt bude zesílen dalším přemostěním
přeložkou silnice I/44 o 300 metrů níže po proudu Mírovky. Možnosti převedení neprezentuje.
V závěrečné části trasy, při jihozápadním okraji Mohelnice, kříží trasa dálnice nefunkční lokální
biokoridor na regulované vodoteči Újezdka. Zde realizací záměru nedojde ke zhoršení funkce
ÚSES, neboť trasa je vedena po stávajícím zemním tělese, které spolu s navazující
mimoúrovňovou křižovatkou biokoridor přerušuje. Vzhledem k zastavěnosti území jsou možnosti,
jak zajistit alespoň částečnou průchodnost biokoridoru, velmi omezené.

V rámci tabulky č.122 je pro interakce s prvky ÚSES po trase konstatována střední míra
vlivu (-2) pro křížení LBK v km 98,47 pro variantu V1 s možným odklonem pro
mimoúrovňové křížení a v km 98,65 pro variantu V2 s možným odklonem pod most
s vodotečí; dále pro křížení nefunkčního RBK u Řepové v km 101,1 s možným odklonem
pod most. Další střední míra vlivu je deklarována v závěru trasy pro LBK v km 108,35 již
na stávající R35 podél upraveného toku Újezdky, kde je otázka převedení prakticky
nereálná. Jinak je většina interakcí hodnocena s malou mírou významnosti (-1) s tím, že
křížení je řešeno kapacitními mosty, funkční LBK podél Mírovky je křížen nízkým mostem
v blízkosti navrhované MÚK. Křížení osy nadregionálního biokoridoru K92 u Vysokého
vrchu je řešeno vysokým mostem po výstupu tunelu a podstatná část OP tohoto NRBK je
podcházena tunelem.
Dále je konstatována nekoliznost trasy s památnými stromy.
Dokumentace uzavírá, že záměr neovlivní zvláště chráněné části přírody (ZCHÚ, Natura
2000), a to ani nepřímým způsobem. Z VKP je poměrně výrazný zásah do lesa, významný
bude rovněž zásah do údolní nivy Mírovky u Křemačova, především z důvodu umístění
rozsáhlé MÚK Mohelnice-sever.
Trasa koliduje s několika skladebnými částmi ÚSES. Kříží celkem sedm biokoridorů, z toho
pět lokálního, jeden regionálního a jeden nadregionálního významu. Vykřížení je ve většině
případů řešeno přemostěním, které zachovává alespoň částečnou „propustnost“
biokoridoru v daném úseku. Pouze u jednoho lokálního a jednoho regionálního biokoridoru
není mimoúrovňové křížení vyřešeno. V obou případech však existuje možnost dílčího
posunu biokoridoru pod blízké mosty. K přerušení dochází i v případě nefunkčního
lokálního biokoridoru na JZ okraji Mohelnice – v tomto případě jde ale o zachování
stávajícího stavu. Vliv na ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru v západní části
trasy je výrazně omezen vedením trasy ve více jak kilometr dlouhém tunelu. Biocentra
nebudou záměrem přímo dotčena.
Obě aktivní varianty je možné považovat za rovnocenné a celkově z hlediska vlivů na biotu
a ekosystémy za přijatelné. Varianta nulová představuje již ustálenou komunikaci v rámci
daného území.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Výstupy hodnocení ve vztahu ke zvláště chráněným územím, lokalitám Natura 2000 a
významným krajinným prvkům lze akceptovat prakticky bez připomínek. Zpracovatelský
tým posudku nesouhlasí s konstatací malého vlivu (-1) pro křížení LBK podél Mírovky u
Křemačova, kde je s ohledem na morfologii terénu kratší nízký most, do LBK téměř
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zasahuje MÚK Mohelnice - sever a kumulativně cca 300 m po toku je další křížení
přeložkou sil. I/44, u kterého nejsou řešeny parametry (jde o synergický vliv na LBK a jeho
ekologicko-stabilizační funkci), takže situace s ohledem na synergii několika faktorů
generuje spíše vliv střední (-2). Ostatní klasifikaci vlivů u dalších křížení prvků ÚSES
včetně návrhů na řešení je možno pokládat za korektní vstup pro další stupně přípravy
záměru a podmínek pro jeho realizaci. K celkovému vyznění vlivů na ekosystémy bez
zásadnějších připomínek.
D.I.8 Vlivy na krajinu

Kapitola je řešena ve dvou stěžejních subkapitolách – vlivy na krajinný ráz a fragmentace
krajiny, dále je připojen kontext vlivů na rekreační využití krajiny.
Ovlivnění krajinného rázu
V Dokumentaci je provedena syntéza komplexního posouzení vlivů na krajinný ráz, které je
Přílohou č. 10 Dokumentace. Řešení je pro aktivní variantu resp. varianty V1 a V2), která
představuje nový dopravní koridor ve volné krajině, prezentováno z hlediska následujících
aspektů:
Vliv vlastního tělesa komunikace je řešen především z pohledu viditelnosti trasy, která je ovlivněna
především celkovým technickým řešením a zvláště podílem úseků, které jsou vedeny v zářezech a jsou
tedy málo viditelné jak z blízkých, tak vzdálených pohledů. Zcela zásadní skutečností je možnost
realizace vhodných vegetačních úprav trasy, které dokáží pohyb vozidel po komunikaci na naprosté
většině úseků odclonit. Výjimkou jsou velké mostní objekty, detailnější prezentaci obsahuje tabulka 126.
Okruh viditelnosti č. 1 v počátku trasy v úseku km 91,0-92,7 je dán otevřeností a přehledností mírně
zvlněné krajiny bez významných terénních nebo vegetačních bariér, takže lze předpokládat významný
vizuální kontakt s trasou záměru a to především v blízkých i dálkových pohledech. Okruh viditelnosti č. 2
v úseku mezi km 92,7-103,0 je dán územím s výrazně členitým reliéfem a výskytem rozsáhlých lesních
komplexů, uplatňují se zaříznutá údolí s významnými vegetačními bariérami. V úseku mezi Petrušovem a
Maletínem vede trasa lesním komplexem v tunelu o délce 1 100 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu a
vedením trasy v tunelu je viditelnost v této části minimální. Významné údolní deprese překonává
mostními objekty. Viditelnost je snížena konfigurací terénu, členitostí i přítomností významných
vegetačních bariér. V km 99,0 je variantně navržena MÚK Maletín, která je situována na zemědělských
pozemcích mezi lesní komplexy. Trasa prochází po vrcholové části území, prostor se otevírá a vizuální
kontakt s trasou z blízkých pohledů je patrný. Vizuální ovlivnění je částečně sníženo členitostí terénu,
výskytem lesních porostů a přítomností vegetačních prvků dřevin v krajině. Okruh viditelnosti 3 mezi km
103 – 107 je determinován tím, že trasa se z členitého reliéfu Mírovské vrchoviny dostává do otevřené
zvlněné krajiny, kde prochází po zemědělských pozemcích do mělké nivy toku Mírovky, přičemž zde je
lokalizována MÚK. Trasa z obcí je patrná a to vzhledem ke konfiguraci terénu, ale i absenci vegetačních
bariér. Krajina je přehledná a liniový prvek komunikace je viditelný z blízkých i dálkových pohledů.
Závěrečný okruh viditelnosti mezi km 107 – 110 u města Mohelnice je determinován průchodem po
zemědělských pozemcích i mezi zástavbou okrajových částí Mohelnice. Krajina má agrárně-industriální
charakter s převahou antropogenních prvků (průmyslové areály, komunikace I. tř., železnice atd.). Krajina
je otevřená a přehledná bez výrazných vegetačních bariér. Vizuální kontakt lze předpokládat od obytných
domů na okraji města Mohelnice a obce Loštice. Dále je zohledněna viditelnost záměru z blízkých
krajinných dominant podle viditelných úseků, vymezených staničením začátku a konce a charakterizován
rovněž vzdáleností (km) od dominanty (tabulka 127). Dokumentace tento aspekt uzavírá s tím, že širší
zájmové území je určeno vzdáleným pohledovým horizontem. Ten je na začátku trasy patrný ve směru
severovýchod – jihovýchod (Třebařov – Staré Město). Střední část trasy je pohledově otevřená jižním
směrem z hřebene mezi vrcholy Jahodnice a Skalník. Konec úseku je dobře patrný západním směrem od
vrchu Kamenná. Nejedná se o skutečné pohledové dominantní body, spíše jde o vyvýšené lokality ve
zvlněné až členité krajině. Dálkové pohledy na záměr budou z Městské věže v Mohelnici. Záměr bude
částečně odcloňovat zvlněný reliéf krajiny, lesní porosty a navržená technická řešení (tunel) i navržené
vegetační úpravy a zelené pásy. Přes tyto skutečnosti bude záměr tvořit v zájmovém území výrazný
liniový prvek patrný z blízkých i dálkových pohledů.
Vliv mimoúrovňových křižovatek je komentován s tím, že lokalizace MÚK je částečným zásahem do
krajinného rázu území. Mimoúrovňové křižovatky jsou lokalizovány na rozlehlých zemědělských
pozemcích. Ovlivní prostorové vztahy a je třeba začlenit je do přehledné zvlněné krajiny takovými
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vegetačními úpravami, které výrazně přispějí ke snížení jejich pohledové exponovanosti a zajistí jejich
začlenění do krajiny. Všechny MÚK jsou zařazeny do problémových míst krajinného rázu.
Vliv velkých technických objektů je řešen především pro velké mostní objekty, které dokumentace
pokládá za nejrizikovější prvky silniční stavby z hlediska krajinného rázu. Jedná se o výrazné ryze
technické objekty, které se stávají krajinnou dominantou. Je dále uvedeno, že mezi km 93,190-94,290 je
tunelem Maletín délky 1100 m překonáván terénní hřeb výšky cca 85 m. Na základě rozboru v tabulce č.
128 a pasáže k tunelu dokumentace uzavírá, že obě varianty obsahují řadu velkých mostních objektů a u
obou se vyskytují problémová místa z hlediska krajinného rázu. Velké mostní objekty budou tvořit ohnisko
v dané krajině. Je to dáno navrženými parametry, kterými překonávají zaříznutá údolí. Tyto objekty budou
na sebe upoutávat pozornost. Největší zásah lze předpokládat při přemostění údolí Řepovského potoka
na okraji obce Řepová. Most o výšce 40 m a délce 500 m ovlivní krajinný ráz daného území. Navržený
tunel snižuje významně negativní vliv na prostorové a harmonické vztahy při průchodu lesním
komplexem u Petrušova. Zajišťuje migrační prostupnost územím a spojitost vedení nadregionálního
biokoridoru.
Vliv náspů a zářezů. Vysoké náspy a hluboké zářezy mohou mít významný negativní vliv na krajinný ráz.
V trase jsou navrženy výraznější náspy i zářezy. Větší zářezy se vyskytují cca v km 96,5-96,7; 97,2-97,6;
102,3-102,6; 106.4-106.6; nejedná se tedy o dlouhé úseky a hloubka zářezů se pohybuje v těchto
místech kolem 10 m. Větší násyp se vyskytuje v km cca 99,1-99,4. Vliv tedy není významný.

Dokumentace v této kapitole komentuje vymezená konfliktní místa trasy a odkazuje na
vizualizaci těchto konfliktních míst v příloze H.II.1. Dále je provedena klasická analýza
z pohledu identifikace konfliktů s pozitivními hodnotami přírodní, kulturní a historické
charakteristiky, prostorovými vztahy a estetickými hodnotami krajinné scény. Dle
dokumentace za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde
navrhovaná stavba bude do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost
celého úseku je vyjádřena přítomností nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu
v tomto úseku trasy. Konfliktnost úseku je zesílena přítomností jedinečných hodnot, tj.
hodnot, které jsou významem ojedinělé a neopakovatelné v rámci regionu (NPR, NPP,
ÚSES, vizuální scéna, scenerie). V tabulce č. 129 je provedeno kriteriální hodnocení na
konkrétní identifikované znaky a hodnoty krajinného rázu:
dle pozitivních či negativních projevů: pozitivní, neutrální, negativní
dle významu v KR: zásadní, spoluurčující, doplňující
dle cennosti: jedinečný, význačný, běžný
hodnocení vlivu: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah pro znaky a
hodnoty přírodní charakteristiky, stírající zásah

Středně silný až silný zásah dokumentace předpokládá pro znaky estetických hodnot vč.
měřítka a vztahů v krajině „Harmonická krajina Mírovské vrchoviny „ a „Zaříznutá údolí
Mírovky a Řepovského potoka“, středně silný zásah pro znaky
a hodnoty přírodní
charakteristiky KR „Lesní komplex Vysoký vrch s nadregionálním biokoridorem“, „Zaříznuté
údolí Řepovského potoka“, „Údolí říčky Mírovky“ a obecně pro „Významné krajinné prvky
(vodní toky a lesní porosty)“. Pro znaky a hodnoty historické charakteristiky krajinného rázu
a ostatní identifikované znaky estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajině jsou
vyhodnoceny zásahy jako žádné až slabé. V závěru je prezentována souhrnná tabulka
130 ohledně zhodnocení vlivu záměru na zákonná kritéria krajinného rázu dle §12 zákona
s tím, že středně silný až silný zásah je stanoven pro vliv na kritérium harmonické měřítko
krajiny, středně silný zásah pro vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky, vliv na
významné krajinné prvky (VKP) a vliv na estetické hodnoty. Slabý zásah je stanoven pro
kritérium vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky a žádný zásah pro kritéria vliv na
stanoviště Natura 2000, vliv na přírodní parky a vliv na krajinné dominanty.
V rámci porovnání aktivní varianty (V1 a V2) a nulové varianty je pro aktivní varianty
souborně stanovena střední míra vlivu (-2) z důvodu, že záměr má negativní vliv na
krajinný ráz území, který je nutné minimalizovat příslušnými opatřeními; pro nulovou
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variantu vliv nulový s ohledem na to, že neotevírá nový dopravní koridor, a vliv je snížen
vedením podstatné části v lesním komplexu
Dokumentace problematiku vlivu na krajinný ráz uzavírá s tím, že záměr otevírá nový
dopravní koridor v území, které není dosud významně fragmentované dopravou. Na
začátku a na konci úseku prochází otevřenou mírně zvlněnou zemědělskou krajinou
s poměrně malým zastoupením přírodních prvků. Nicméně vzhledem k charakteru krajiny a
nízké výškové členitosti lze předpokládat, že trasa záměru bude v těchto úsecích dobře
patrná a bude představovat určitý kontrast v porovnání s okolní krajinou. Ve střední části
má krajina významně členitý reliéf a jsou zde zastoupeny přírodní prvky. Jedná se o krajinu
harmonickou, maloplošné struktury se zemědělským charakterem. Zde dojde realizací
stavby k poměrně silnému ovlivnění krajinného rázu a k minimalizaci tohoto vlivu bude
třeba realizovat vhodné vegetační úpravy jak vlastního tělesa komunikace, tak i výsadby
v krajinných prvcích navazujících na záměr. Celkově konstatuje, že záměr je navržen
s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocen jako přijatelný zásah
do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
V rámci porovnání variant dokumentace konstatuje, že z hlediska vlivu na krajinu je
nejvýhodnější varianta V0. V případě aktivních variant dojde k zásahu do krajinného rázu
daného území. Jako mírně výhodnější je možné považovat z hlediska vizuálního ovlivnění
a blízkosti obce Krchleby variantu V2, která je dále od obce.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace kombinuje několik postupů. Předně se poměrně podrobně zabývá vlastní
otázkou viditelnosti trasy, MÚK, velkých objektů, zářezů a násypů v kontextu vymezených
konfliktních míst, přičemž tento rozbor je základním vkladem pro vlastní hodnocení na
znaky a hodnoty krajinného rázu a ze strany zpracovatele posudku lze pro úroveň
dokumentace EIA pokládat tuto analýzu za věcnou a korektní, protože objektivně na úrovni
podkladové technické studie přibližuje nejvíce problémové aspekty vlastního řešení trasy
v krajině. Výběr konfliktních míst je možno na úrovni dokumentace EIA pokládat za
objektivní a lze předpokládat, že bude vypracována aktualizovaná studie vlivu záměru na
krajinný ráz, která bývá standardní součástí dalších stupňů projektové přípravy jako
nezbytný podklad pro vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu podle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb. Tato studie bude podrobně řešit veškerá konfliktní místa a s nimi spojená
kompenzační opatření podle aktuálně zaměřené a územně fixované trasy.
Rovněž lze akceptovat hlavní výstupy klasifikace velikosti zásahu na znaky a hodnoty
jednotlivých charakteristik krajinného rázu a sumárního rozboru dopadů na zákonná kritéria
krajinného rázu. Podrobná analýza je obsažena v příloze č. 10 a excerpce do textu
dokumentace je korektní. Lze v této souvislosti konstatovat, že míra podrobnosti odpovídá
podrobnosti technické studie jako předprojektové dokumentace, přičemž lze předpokládat
konkretizaci podkladu hodnocení vlivu na krajinný ráz pro vlastní rozhodovací řízení podle
§ 12 odst. a 3 zák.č. 114/1992 Sb. na základě podrobnosti vyšších stupňů projektové
přípravy záměru. Zpracovatelským týmem dokumentace navrhované podmínky a opatření
z hlediska ochrany krajinného rázu lze z pozice zpracovatelského týmu posudku pokládat
za účelná a lze je promítnout i do návrhu závazného stanoviska, s přihlédnutím
k požadavkům některých stran procesu EIA v rámci jejich vyjádření k dokumentaci.
Fragmentace krajiny
Z mapy výskytu polygonů UAT v zájmovém území dle dokumentace vyplývá, že trasa
prochází dvěma polygony. Lokální vliv bariérového efektu a fragmentace krajiny je
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diskutován v rámci Rámcové migrační studie a dále v kapitole D.I.7.1 Vlivy na faunu. Dle
tabulky č. 131 je polygon UAT 116 (polygon v kategorii velmi dobrý, celková rozloha 169,07
km2) rozdělen na dvě části úsekem v km 91,1 až 106,8 s tím, že jižně od D35 vznikne
oddělená část o rozloze 64km2. Jižní část polygonu ztrácí díky menší rozloze vlastnosti
polygonu UAT (polygon UAT má rozlohu větší nebo rovnou 100 km2). Došlo tedy ke
zmenšení UAT na 105 km2. Tento polygon je v kategorii dobrý a vliv je střední (-2).
Polygon UAT 101 je jen okrajově kontaktován úsekem mezi km 106,8 až 108,7, jde o
polygon výborný o rozloze přes 260 km2 s tím, že zmenšení plochy polygonu je
zanedbatelné.
Záměr má zřetelný vliv na fragmentaci krajiny, protože je veden mimo současný dopravní
koridor. Jedná se o přirozený důsledek snahy minimalizovat kontakty dálnice s osídlením.
Dokumentace uzavírá, že záměr má reálný negativní vliv na fragmentaci krajiny. Vlivem
záměru dojde ke zmenšení nefragmentované plochy (tzv. polygon UAT) z původních 169
km2 na 105 km2. To potvrzuje skutečnost, že trasa záměru je vedena v novém dopravním
koridoru v relativně nenarušené krajině.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Vlivy na rekreační využití území

Dle dokumentace není zájmové území exponovanou a vyhledávanou turistickou oblastí, je
zde vedeno několik turistických značek, které budou odpovídajícím způsobem převedeny.
Záměr převádí polní a lesní cesty, přesto však bude v území působit jako určitá bariéra,
částečně snížená vedením v lesnatém komplexu v tunelu. Ovlivnění je spíše lokálního
charakteru. Vliv je nízký, představuje možné snížení atraktivity území, zároveň zlepšení
dopravní dostupnosti.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace uvádí, že v rámci demolic se provede pouze odstranění přístřešku, stojanů a
provozního objektu (zděné kiosky) na stávajících dvou plochách čerpacích stanic
pohonných hmot Benzina v Mohelnici. Vliv na hmotný majetek záměru je zanedbatelný.
Archeologické lokality (UAN I., II.) se nachází v naprosté většině mimo kontakt se
záměrem. Záměr se dostává do kontaktu se čtyřmi UAN I., v koncové části trasy, na území
města Mohelnice. Jedná se o zastavěné území, vliv záměru bude nízký.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální
povahy. Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

47

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice

D.II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů
Z předložené dokumentace zejména vyplývá, že:
Realizací záměru dojde k přerozdělení dopravy a tím i přerozdělení negativních vlivů
z dopravy; vliv na obyvatelstvo u navrhovaných variant je malý, lokálního charakteru,
protože záměr se v maximální míře vyhýbá osídlení.
Záměr nemá zásadní vliv na ovzduší a klima; vlivem přerozdělení dopravy dojde
k poklesu imisních koncentrací v území podél stávající nulové varianty; nová trasa je
novým zdrojem emisí. Imisní příspěvky posuzované automobilové dopravy na nové
trase však budou nízké, maximálně na úrovni jednotek procent příslušných imisních
limitů.
Záměr představuje v území nový zdroj hluku; hluková zátěž území je na únosné úrovni jako problémová místa jsou označeny lokality, kdy je třeba realizovat jako opatření
protihlukové stěny; při realizaci protihlukových stěn budou hygienické limity splněny.
Vlivy na povrchové a podzemní vody je na přijatelné úrovni a nenarušuje jejich funkční
využití; systém odvodnění záměru je v celé délce řešen svedením srážkových vod ze
zpevněných ploch do kanalizace a následně jejich zadržením v havarijních zařízeních;
ovlivnění je lokálního charakteru; z hlediska podzemních vod nemá žádná z variant
zásadní vliv na jejich ochranu, vliv lokálního charakteru.
Záměr prochází jak kvalitními, tak méně kvalitními zemědělskými půdami; zábor ZPF je
předem daný vlastním charakterem stavby a jedná se o plošný vliv; z hlediska ZPF
nejsou vymezena problémová místa.
Celkově prochází záměr PUPFL v deseti úsecích, míra vlivu v jednotlivých průchodech
zde není stejná, vlivy byly hodnoceny maximálně jako středně významné, a to pouze
ojediněle; jako problémové místo byl vymezen, vzhledem ke své délce, celý průchod
lesním komplexem Petrušov a také průchod lesem u obce Krchleby.
Záměr nevede k neúnosnému zatížení horninového prostředí, ovlivnění je lokálního
charakteru; problémová místa představují kontakt s geologickými objekty - jediným
geologickým objektem v kontaktu s trasou je poddolované území Křemačov podél
Řepovského potoka; dále je jako problémové místo označeno vedení trasy v tunelu.
Záměr se v maximální možné míře vyhýbá přírodně cenným lokalitám, podstatná část
posuzované trasy je tvořena rozsáhlými poli, tj. biotopy antropogenně velmi silně
ovlivněnými a přírodně málo cennými; skutečně cenné botanické lokality se ve
sledovaném území nevyskytují, stejně jako zde nebyl zjištěn výskyt vzácné květeny;
záměrem nebudou rovněž dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin.
Z hlediska fauny se skutečně cenné biotopy druhů v trase nevyskytují; v území byl
zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů, což je ale vzhledem k délce trasy
očekávatelné, navíc se ve většině případů daný biotop nachází hojně i v širším
zájmovém území; z hlediska biotopů fauny jsou vymezena dvě problémová místa:
krkavcová louka u Bílého potoka s výskytem modráska očkovaného (Phengaris
(=Maculinea) telejus)
rybník u Maletína jako rozmnožovací lokalita obojživelníků a přilehlé biotopy
Obě lokality leží mimo trasu, je třeba se vyhnout vlivům při výstavbě.
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V zájmovém území se nenachází zvláště chráněná území a soustava Natura 2000
podle zákona č. 114/1992 Sb.
Záměr se dostává do kontaktu s VKP a prvky ÚSES. Z hlediska zásahu do VKP je
významný poměrně rozsáhlý zábor lesní půdy a narušení lesního pláště v úsecích, kde
je trasa vedena po okraji lesního komplexu.
VKP vodních toků a jejich údolních niv trasa překonává mostními objekty přiměřených
parametrů, což bude negativní vliv na tyto významné krajinné prvky minimalizovat.
Nadregionální biokoridor vede v místě, kterým navrhovaná trasa prochází v tunelu a
nepředpokládá se tedy jeho významné ovlivnění. Biocentra se vesměs vyskytují
v dostatečné vzdálenosti a vlastním vedením trasy záměru nebudou ovlivněny. Trasa
se dostává do kontaktu s regionálním biokoridorem (km 101,1, resp. 101,8 dle variant),
který není v současném technickém stavu odpovídajícím způsobem převeden.
Navrhovaná trasa leží v území, které je významné z hlediska nadregionální migrace
živočichů kategorie A (velcí savci) v rámci České republiky; trasa vede z 45 % migračně
významným územím a kříží 3 dálkové migrační koridory; vzhledem k délce záměru
dojde k ovlivnění regionálního charakteru, přestože jsou migrační koridory i další
významné migrační cesty živočichů odpovídajícím způsobem převedeny, většinou
velkými mostními objekty.
Záměr otevírá nový dopravní koridor a dostává se do relativně zachovalé krajiny, dosud
nefragmentované dopravou; dojde tak k negativnímu vlivu na fragmentaci krajiny
regionálního charakteru; z hlediska krajinného rázu je záměr hodnocen jako přijatelný;
úseky problematické z hlediska krajinného rázu jsou dokumentací definovány.
V rámci hodnoceného záměru se nepočítá s demolicemi; kulturní památky nejsou
dotčeny
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle názoru zpracovatelského týmu posudku lze konstatovat, že záměr je v daném území
předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných hledisek, s akceptovatelnou
vypovídací schopností prezentovaných údajů pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí.
Lze pouze upozornit, že záměr zasahuje mezi obci Křemačov a městem Mohelnice do
záplavového území významného vodního toku Mírovka; stavba proto bude posouzena z
hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti
vody a případné ohrožení stavby povodní.
Z hlediska přírodních složek je souhrn proveden většinově korektně. K předkládanému
shrnutí pokládá zpracovatelský tým posudku za potřebné poznamenat, že zoologická
lokalita rozmnožování obojživelníků rybníka u Maletína s nivou drobného toku pod hrází a
mokřady nad zhlavím leží v těsné blízkosti trasy a může být ovlivněna nepřímo. Oproti
jednoznačnému konstatování z hlediska mostních objektů přes nivy a vodní toky lze za
částečně problémové pokládat křížení nivy Mírovky v návaznosti na MÚK Mohelnice –
sever a blízkost dalšího křížení přeložkou silnice I/44 na Šumperk (v kapitolách
Dokumentace je blíže řešeno). Tato okolnost si rovněž vynutí detailnější prověření rozsahu
přemostění nivy a potřeby prověření rozsahu MÚK s důrazem na požadavek nezasahovat
do toku Mírovka při řešení MÚK. Ve shrnutí není zapracována nutnost přeložky LBK v km
98,5 (dotčeno ve variantním úseku, v textu dokumentace jinak řešeno je).
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech
Výstavba
Z hlediska etapy výstavby hrozí havárie především v případě nedodržování platných
bezpečnostních předpisů, nedodržování havarijních řádů a technického stavu strojů a
vozidel (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku
pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.
Dalším potenciálním nebezpečím jsou nehody vozidel projíždějících po komunikacích ve
styku se stavbou, vzniklé v důsledku nepozornosti apod. Z toho důvodu je nutné věnovat
velkou pozornost návrhu a instalaci dopravních opatření, regulujících průjezd v místě
provádění záměru.
Provoz
Základním rizikem bezpečnosti provozu na komunikaci jsou dopravní nehody (střety
vozidel, vyjetí vozidel mimo vozovku). Hlavní příčiny spočívají zejména v nekázni a
nepozornosti řidičů, v technickém stavu vozidel, či v náhlých změnách počasí (náledí,
mlha) a kolizích se zvěří. S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného
požáru havarovaného vozidla či jeho nákladu. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v
případě havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či jiné podobné nebezpečné látky.
Při přepravě nebezpečných látek je nutno dodržovat restrukturalizovanou Evropskou
dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001.
Havárie na moderních silnicích vybavených kontrolovaným odvodněním jsou z hlediska
ovlivnění okolí podstatně méně nebezpečné, než havárie na stávajících nezabezpečených
komunikacích. Při případné havarijní situaci je nutno operativně identifikovat zdroj a
neodkladně provést zabezpečovací práce. Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství
zeminy (úkapy, únikem nafty, únikem benzínu apod.), je třeba tento znečištěný materiál
okamžitě odstranit a zneškodnit vhodným způsobem. V případě většího úniku ropných
látek dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním plánu správce komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit. Současně lze vyslovit souhlas se
závěrem dokumentace, že za běžného provozu při dodržování všech bezpečnostních
opatření, včetně zákona o pozemních komunikacích by neměla vyplývat žádná
významnější rizika.
Při přepravě nebezpečných látek je nutno dodržovat restrukturalizovanou Evropskou
dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001.
Odpovídající podmínky jak pro etapu výstavby, tak i pro provoz na komunikaci jsou
zapracovány do podmínek návrhu stanoviska příslušnému úřadu.

II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
K posuzování byl investorem předložen záměr ve dvou aktivních variantách (V1, V2)
lišících se směrovým vedením trasy v km 98,0-100,0. Varianta V1 je navržena s jedním
směrovým obloukem o poloměru 1250 m, varianta V2 je složená ze dvou směrových
stejnosměrných oblouků o poloměrech 2 500 m a 2 000 m s mezipřímou. Jako srovnávací
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varianta byla hodnocena varianta nulová, tj. ponechání současného stavu – stávající silnice
I/35.
Dokumentace konstatuje, že při hodnocení vlivu na jednotlivé složky životního prostředí lze
konstatovat, že celkové vlivy na ovzduší, vodu, půdu, horninové prostředí, flóru, faunu a
ekosystémy, kulturní a archeologické památky jsou na nízké až střední úrovni a obě
varianty jsou z hlediska vyjmenovaných složek přijatelné. Ve vztahu k rozhodujícím vlivům
při porovnání obou variant dokumentace konstatuje následující závěry:
Hluková zátěž: Mezi variantami jsou minimální rozdíly; ve výpočtových bodech, kde se
projeví rozdíl mezi variantou V1 a V2, jsou splněny v chráněném venkovním prostoru
staveb hygienické limity pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50
dB s rezervou
Imisní zátěž: Mezi variantami jsou minimální rozdíly. Jako mírně vhodnější je možné
označit variantu V2, kdy se záměr mírně oddálí od nejbližší obytné zástavby, která se
nachází v obci Krchleby; v obou aktivních variantách však byly na hranici obcí
vypočteny hodnoty hluboko pod úrovní imisních limitů.
Povrchové a podzemní vody: Z hlediska vlivu na povrchové vody jsou varianty
rovnocenné. Z hlediska výskytu podzemní vody probíhají obě variantní řešení ve
srovnatelných hydrogeologických podmínkách; obě varianty je možno považovat za
rovnocenné, nepředstavující zvýšené riziko pro vodní ekosystémy.
ZPF a PUPFL: Varianta V2 předpokládá celkový zábor ZPF větší o cca 1,4 ha; U
varianty V1 bude činit zábor nejkvalitnějších půd ve třídách ochrany I a II celkem 57,7
ha a u varianty V2 to bude 56,7 ha - jedná se o rozdíl cca 1 ha; z pohledu celkového
záboru je tedy výhodnější varianta V1, z pohledu záboru nejkvalitnějších půd naopak
varianta V2. Z hlediska nároků na PUPFL je u hlavní varianty V1 22,7 ha a u V2 21,5
ha.
Horninové prostředí a přírodní zdroje: Obě varianty jsou rovnocenné, nedostávají se do
konfliktu s objekty horninového prostředí a přírodních zdrojů.
Biota: Z hlediska vlivů na biotu vychází varianta V1 méně příznivě než V2. Rozdíl
vyplyne zejména ze srovnání záboru lesní půdy. Dotčené lesní porosty sice nejsou ve
své většině botanicky příliš významné, jednoznačně jsou ale hodnotnější než okolní
zemědělská půda, včetně kulturní louky zasažené variantou V2 (zábor cca 1 ha).
Zvýšenou hodnotu mají fragmenty jedlobukového lesa v potočním zářezu, s místy ještě
početnými vzrostlými jedlemi (nejcennější partie se nacházejí jižně od navržených
přemostění). Přímý i nepřímý vliv stavby na lesní druhy s rozsáhlejším teritoriem (čáp
černý, datel černý, krahujec obecný, krkavec velký) nebude u obou variant významný,
neboť tyto druhy ptáků hnízdí v rozsáhlejším lesním komplexu jižně od trasy.
Krajinný ráz: Obě varianty budou mít poměrně významný, srovnatelný vliv na krajinný
ráz.
Dokumentace uzavírá, že obě varianty (V1 a V2) jsou z hlediska ochrany životního
prostředí přijatelné s tím, že jako částečně vhodnější se jeví varianta V2.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Závěr dokumentace z hlediska preferování varianty V2 není v rozporu s názorem
zpracovatelského týmu posudku. Varianta 2 je zpracovatelským týmem posudku navržena
pro další projektovou přípravu záměru. Pokud je v obdržených vyjádřeních k dokumentaci
preferována nějaká varianta, potom je to opět Varianta 2. K vyhodnocení variant ze strany
zpracovatelského týmu posudku bez dalších připomínek.
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II.4. Hodnocení významných
přesahující státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

Dokumentace uvádí, že navrhovaný záměr nemá vliv přesahující státní hranici.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Záměrem je výstavba dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice, která se stane
součástí strategického dopravního tahu D35, který by měl propojovat severní část území
České republiky a tvořit paralelu k současně přetížené dálnici D1. Celý záměr bude
realizován v nové trase. Šířkové uspořádání je navrženo v kategorii D25,5/130 (100). Délka
trasy je 18,9 km. Součástí stavby jsou 4 mimoúrovňové křižovatky, 25 mostů, 1 tunel.
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá nárokům na
ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při dodržení všech legislativních
požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze technické řešení záměru považovat
za možné.
Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně
životního prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z
tohoto posudku a dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů
učiněných v průběhu přípravy území ke stavbě.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Zpracovatelský tým Dokumentace předložil v kapitole D.IV ucelený systém opatření,
odpovídající předprojektové fázi záměru s tím, že většina prezentovaných opatření směřuje
do fáze přípravy záměru s důrazem na požadavky, které je možno konkretizovat
(rozpracovat) až v navazujících fázích (zejména DÚR). Pokud některá prezentovaná
opatření vyplývají přímo ze složkových zákonů jako konkrétní povinnosti, zpracovatelský
tým posudku je do Návrhu závazného stanoviska nepromítá.
Dále jsou zpracovatelským týmem posudku sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí, které:
byly již prezentovány v dokumentaci (pokud nevyplývají z příslušných složkových zákonů)
byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány zpracovatelem posudku
byly navrženy zpracovatelem posudku

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
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zpracovatelský tým posudku akceptovat následující opatření (jako podmínky do návrhu
závazného stanoviska):
Podmínky souhlasného závazného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy

•

v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit konečný rozsah MÚK Mohelnice-sever
z důvodu jejího kontaktu s hodnotnou nivou Mírovky, zejména s ohledem na vyloučení
zásahů do toku Mírovky včetně případných úprav toku Mírovky; v této souvislosti
prověřit i možnost prodloužení mostního objektu přes nivu Mírovky v km 105,655

•

na základě geodetického zaměření terénu a všech dílčích průzkumů upřesnit v rámci
dokumentace pro územní řízení technické parametry finální trasy D35 Staré Město –
Mohelnice a všech souvisejících stavebních objektů a na tomto základě zejména:
minimalizovat zábor půdy v kategorii ZPF a PUPFL mimo vlastní trasu
minimalizovat zásah trasy do ekologicky citlivých území, zábor půdy omezit pouze na
nutnou míru; do těchto ploch neumísťovat žádné další doprovodné stavby - jedná se
především o tato citlivá území: lokality výskytu zvláště chráněných druhů, lesní porosty,
vodní toky a jejich nivy
přemostění vodních toků realizovat s co nejmenším zásahem do vlastního toku a sousední
nivy
respektovat závěry a doporučení dílčích aktualizovaných podkladových studií k ochraně
životního prostředí (akustická studie, rozptylová studie, hydrogeologický průzkum, detailní
migrační studie)

•

součástí dokumentace pro územní řízení bude na základě upřesněného technického
řešení a výsledků hydrogeologického a hydrologického průzkumu projekt odvodnění
navrhované komunikace, který bude zejména zahrnovat:
zpřesnění koncepce odvodnění na základě aktuálního hodnocení stavu dotčených
recipientů v době zpracování projektu ve vazbě nejen na vlastní komunikaci, ale také ve
vazbě k ostatním zdrojům v povodí
upřesnit vymezená místa dešťových dosazovacích nádrží před zaústěním dešťových vod do
recipientů včetně jejich objemu a technického řešení pro odstraňování potenciálního
znečištění dešťových srážek nepolárními extrahovatelnými látkami
v nejvíce rizikovém úseku celé posuzované trasy, tj. přibližně v km 91-97 (infiltrační čelo
kyšperské synklinály) a kolem km 105-106 (Křemačovský rybník) budou zbudovány
obvodové příkopy s nepropustným provedením dna
pro úsek souběhu trasy s nivou a polohou rybníčku severně od Maletína, tj. přibližně v km
95,2 - 96,4 rozpracovat v rámci odvodnění komunikace systém bezpečné ochrany
rybníčku a nivy z hlediska prevence před kontaminací povrchových vod dešťovými vodami
z komunikace
vypracování provozních a manipulačních řádů odvodňovacích zařízení

•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude plán monitoringu vlivu stavby na
životní prostředí, který bude zahrnovat výběr monitorovaných složek životního prostředí
(zejména hodnocení hlukové situace, režimní sledování kvalitativních a kvantitativních
parametrů podzemních vod, monitoring průtoků dotčených vodotečí, účinnost
migračních objektů); harmonogram monitoringu rozdělit na etapy před zahájením
stavby, během stavby a po zahájení provozu

•

v rámci dokumentace pro územní řízení po zpřesnění termínu zprovoznění úseku D35
Staré Město – Mohelnice aktualizovat dopravní model, a to dle následujících
požadavků:
dopravní model bude aktualizován na základě posledního sčítání dopravy se zahrnutím

53

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice

všech aktuálních vstupních parametrů
dopravní model bude zpracován nejen pro hlavní trasu, ale také pro základní přepravní
trasy plánované v rámci výstavby
výstupy dopravního modelu budou zpracovány ve formě použitelné pro aktualizovanou
akustickou a rozptylovou studii jak pro fázi provozu, tak pro fázi výstavby

•

součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie
zpracovaná na konkrétní technické parametry vybrané trasy podle platné legislativy
v době zpracování DÚR; aktualizovaná akustická studie bude zahrnovat:
komplexní zhodnocení akustické situace v okolí trasy na základně aktualizovaného
dopravního modelu
upřesnění rozsahu protihlukových opatření navržených v dokumentaci EIA z hlediska délky
a výšky těchto opatření:
č.

km

umístění

výška/délka

materiál

PHC 1

102,596 – 103,231

Vlevo (most)

3 m/635 m

Absorpční PHC

2,5 - 5,5 dB

PHC 2

104,686 – 105,441

Vpravo

4 m/755 m

Absorpční PHC

3,0 - 5,0 dB

PHC 3

106,880 – 107,030

Vlevo

4 m/150 m

Absorpční PHC

PHC 4

107,672 – 108,552

Vlevo

5 m /880 m

PHC 5

108,000 – 109,100

Vpravo

5 m/1100 m

PHC 6

Podél stávající
komunikace I/35

Vpravo od okružní
křižovatky směrem k
ČSPH

3 m/270 m

Absorpční PHC oboustranně
Absorpční PHC oboustranně

účinnost PHC

poznámka
Vliv III/31522
v denní době
Vliv stávající
I/35

1,7 - 5,3 dB

Vliv MK

2,5 - 9,7 dB

Vliv II/644 a
II/635

Absorpční PHC

a jejich případné doplnění tak, aby bylo zajištěno splnění hygienických požadavků
v případě potřeby budou na dotčených obytných objektech navržena individuální
protihluková opatření
u obytných objektů, u kterých případně nebude možné zajistit plnění hygienických hlukových
limitů, bude nutné vyřešit změnu jejich využití, případně je vykoupit
při technickém návrhu protihlukových clon budou respektovány Technické podmínky
Ministerstva dopravy č. 104 ve vztahu k ochraně ptáků (ve volné krajině navrhovat PHC
zásadně z neprůhledných materiálů)

•

záměr zasahuje mezi obcí Křemačov a městem Mohelnice do záplavového území
významného vodního toku Mírovka; proto veškerá plánovaná výstavba v záplavovém
území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Brno; stavba
bude posouzena v rámci dokumentace pro stavební povolení z hlediska ovlivnění
odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a
případné ohrožení stavby povodní; při plánování větších staveb v záplavovém území,
které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy
povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat; zásadní příčné stavby v inundaci
(např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na
průtok větších vod než je Q100; v aktivní zóně záplavového území je možno umisťovat
pouze nezbytné dopravní stavby a stavby technické infrastruktury za podmínky, že
současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové
průtoky; ze strany oznamovatele bude garantováno, že sloupy mostu přes nivu Mírovky
nebudou umístěny do průtočného profilu toku a do blízkosti břehové hrany toku
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•

v rámci dokumentace pro stavební povolení na základě POV stavby zpracovat
akustickou studii pro etapu výstavby, vymezit příjezdové trasy a dle aktualizovaného
dopravního modelu pro etapu výstavby případně zpracovat návrh protihlukových
opatření v průběhu výstavby

•

součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie
zpracovaná na konkrétní technické parametry vybrané trasy podle platné legislativy
v době zpracování DÚR; aktualizovaná rozptylová studie bude zahrnovat:
komplexní zhodnocení imisní situace v okolí trasy na základně aktualizovaného dopravního
modelu
porovnání bilance produkovaných emisí při neprovedení záměru a po realizaci záměru pro
doložení jednoznačného přínosu navrhovaného řešení z hlediska imisní zátěže
ve vazbě na POV a zpracovanou rozptylovou studii pro etapu výstavby vymezit příjezdové
trasy a dle aktualizovaného dopravního modelu pro etapu výstavby zpracovat návrh
opatření pro snižování imisní zátěže v průběhu výstavby

•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt vegetačních úprav
vycházející z dokumentace EIA, který bude preferovat použití původních a stanovištně
vhodných dřevin odpovídajících danému prostředí; projekt vegetačních úprav bude
obsahovat:
detailní rozpracování vhodných vegetačních úprav jak vlastního tělesa komunikace, tak i
výsadby v krajinných prvcích navazujících na záměr, zejména v počátečním úseku stavby
po vstup trasy do lesa kolem km 92,8; dále v Mohelnici a místních částech Podolí,
Křemačov a Řepov; dále v úsecích kolem obce Maletín a v úseku podél preferované
varianty JZ od obce Krchleby
součástí projektu ozelenění bude realizace vegetačních pásů významných pro snížení
negativního vlivu záměru na faktory pohody obyvatel v následujících úsecích:
km 96,1-96,6
km 96,1-96,7
km 98,0-99,0
km 100,1-101,3
km 102,0-102,6
km 104,1-105,6
km 106,1-109,0

vlevo, odclonění osady Jahodnice
vpravo, odclonění obce Maletín
v pozici proti MÚK až po napojení údolí toku Býčina s podchodem pro zvěř
vlevo, odclonění obce Krchleby
vlevo, odclonění obce Řepová (navázání na most přes údolí Řepovského potoka)
vpravo, odclonění části Křemačov (mimo navrženou PHC)
oboustranně, odclonění Mohelnice (mimo navržené PHC)

návrh vegetačních úprav v prostorech všech mimoúrovňových křižovatek; přesná lokalizace
bude určena až po návrhu definitivního výškového a směrového vedení vybrané trasy
zajistit návaznost navržených vegetačních úprav na dokumentací navržené migrační objekty
návrh na realizaci vegetačních úprav na vybraných místech komunikace k odclonění
vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou a silnicí
detailní řešení vhodných vegetačních úprav v místech odkácení okrajů lesních komplexů
s cílem minimalizovat případný vznik polomů
návrh protierozních opatření
návrh následné péče o vysázené dřeviny

•

součástí dokumentace pro územní řízení bude Detailní migrační studie (DMS), která
bude koncepčně vycházet z Rámcové migrační studie (RMS) a bude zpracována
v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 180. Metodika pro návrh
migračních opatření je podrobně zpracována v práci „Průchodnost silnic a dálnic pro
volně žijící živočichy – EVERNIA, Liberec, 2011“. Zajistit, že tato RMS komplexně
vyhodnotí bariérový efekt výsledné navržené trasy. Studie dále zajistí detailní
rozpracování navržených opatření v dokumentaci EIA (viz tabulka 150 na str. 271
Dokumentace EIA), zejména:
prvořadou pozornost věnovat křížení dálkových migračních koridorů;
detailně prověřit umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie C.
V dokumentaci EIA jsou mimo primárně navržené objekty navrženy rámové propustky (2x1
nebo 2x2 m) pro zvýšení průchodnosti trasy pro živočichy kategorie C. Technickou
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realizovatelnost tohoto návrhu v dalším stupni PD prověřit na základě detailního zaměření
výsledné trasy. Návrh může být upraven (přesné umístění, parametry) nebo doplněn dalšími
propustky (trubními i rámovými) o průměru od 50 cm výše ve vhodných místech násypů.
Optimální četnost všech migračních objektů pro kategorii C je vzdálenost mezi objekty 5001000 m;
Zajistit začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravu trasy) a řešení
technických detailů (vhodný charakter podmostí, zachování suché cesty u mostů, vhodné
vedení vodoteče pod mostem aj.). V RMS byla navržena optimalizace vybraných objektů dle
tabulky č. 150 dokumentace), tento návrh je nutno v DMS detailněji rozpracovat, i
s přihlédnutím k aktuálním poznatkům místních mysliveckých sdružení z hlediska pohybů
zvěře (a dalších druhů živočichů zejména kategorií B až D) v dotčených honitbách;
rozpracovat návrhy dočasných a trvalých opatření pro obojživelníky;
navrhnout systém ochrany obojživelníků v průběhu výstavby komunikace (realizace
přechodných bariér, odchyt a transfer živočichů po schválení orgánem ochrany přírody
provést odbornou firmou).

•

součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaný biologický průzkum se
zaměřením na bioindikačně významné skupiny živočichů stanovených v rámci
Dokumentace EIA se zřetelem k potenciálním výskytům dalších zvláště chráněných
druhů živočichů mimo tyto skupiny; v rámci aktualizovaného biologického průzkumu
dále zajistit hydrobiologický a ichtyologický průzkum toků Bílý potok, Řepovský potok,
Mírovka

•

součástí dokumentace pro územní řízení bude dendrologický průzkum s cílem vymezit
ohrožené a zachovávané prvky solitérních, liniových, pásových či skupinových prvků
mimolesních porostů dřevin s tím, že bude navržen systém ochrany zachovávaných
prvků dřevin v kontaktu s trasou nebo přeložkami komunikací. Součástí
dendrologického průzkumu bude zajištění:
celkové evidence všech stromů a keřů určených ke kácení (druh, množství, obvody kmenů
ve výšce 130 cm nad zemí) a evidence prvků dřevin zachovávaných;
návrh kompenzací za pokácené dřeviny v podobě odvodů či náhradních výsadeb;
návrh opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně (umístění zařízení staveniště,
příjezdové cesty, opatření během stavby).

•

v dalším stupni PD dořešit křížení lokálního biokoridoru v km 98,5 a regionálního
biokoridoru v km 101,1 (101,8) jejich přesunutím do míst, kde je možné zajistit jejich
mimoúrovňové vykřížení; přitom obecně křížení biokoridorů technicky řešit tak, aby zde
zůstal zachován migrační profil o minimální šířce 20 metrů s dobrou průchodností a
pokud možno nezpevněným přírodním povrchem

•

po geodetickém zaměření terénu a upřesnění technických parametrů finální trasy D35
Staré Město – Mohelnice aktualizovat v rámci dokumentace pro stavební povolení
dendrologický průzkum s cílem evidovat všechny stromy a keře určené ke kácení (druh,
množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí, m2 smýcených dřevin) a
navrhnout opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně (umístění zařízení
staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby)

•

pro ověření geologických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů v
rámci navrhované trasy a pro detailnější a přesnější objasnění hydrogeologických
poměrů realizovat v rámci dokumentace pro stavební povolení hydrogeologické a
inženýrsko-geologické průzkumy v trase komunikace a blízkého okolí včetně režimního
sledování hladin pozemní vody jakož i jakosti podzemní vody; zvýšená pozornost bude
věnována úseku v km 91,0 až 97,0 km; v rámci hydrogeologického průzkumu dále
věnovat pozornost způsobu řešení tunelových vod v etapě výstavby z hlediska
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kvantitativních a kvalitativních parametrů
•

pro získání uceleného přehledu o velikosti průtoků, které křižují nebo se významně
přibližují k nové komunikaci, a které budou sloužit pro návrh technických prvků stavby
(záchytné příkopy, mosty, propusty) již v rámci dokumentace pro územní řízení zahájit
hydrologický průzkum, a to zejména celoplošný monitoring průtoků a jakosti vody ve
vodotečích (zejména u Třebářovského potoka a jeho přítoků, Mírovky a jejích přítoků,
vodní tok Jahodná a Újezdka)

II. Podmínky pro fázi realizace

•

v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
formou ověření výskytu ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení
zásahu do biotopů těchto druhů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do
prováděcí dokumentace stavby a uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně
způsobilou osobou

• louky v povodí Bílého potoka s výskytem totenu krvavce a modrásků (zoologické lokality
č. 1 a 2) důsledně ochránit (vyloučit řešení deponií, obslužných komunikací či
odstavných parkovacích ploch techniky) z důvodu jejich prioritního významu
v intenzivně využívané krajině na počátku posuzované trasy
•

terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu omezit pouze na plochy
vlastních stavebních objektů s tím, že skrývky budou prováděny v závěru vegetačního
období, mimo reprodukční období živočichů, případně v období vegetačního klidu;
projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a výhradně v obdobích
vegetačního klidu na základě přesného zaměření nezbytného rozsahu odlesnění
v terénu

•

minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků, zejména zajistit minimalizaci
manipulačních pásů pro výstavbu v lesních porostech a plošného rozsahu prací kolem
portálů tunelů a zavázání mostních konstrukcí do zalesněných svahů; vzniklá odlesnění
kompenzovat ve smyslu projednaného projektu náhradního zalesnění; vlastní odlesnění
dále minimalizovat na míru, danou bezpečnostními předpisy pro stabilizaci svahů
zářezů, prověřit možnosti zpevnění svahů gabiony nebo pomocí speciálních sanačních
postupů (tzv. milánské stěny apod.)

•

v profilech, kde dojde vlivem kolize tělesa komunikace s lesním porostem
k nevhodnému otevření porostu, je nutno urychleně provést obnovu porostního pláště
tak, aby nedocházelo k druhotnému poškozování a devastaci lesa, a to zejména na
návětrné straně, kde vyvstává vysoké riziko polomů a vývratů

•

vlivy na lesní porosty dále minimalizovat vhodnou volbou směru přibližovacích linek pro
odlesnění s cílem zabezpečit svahy před erozí a následným poškozením níže
položených částí lesa; pro přibližovací linky přednostně využívat stávající síť lesních
cest a komunikací nebo navrhované trasy jednoznačně prokázaných nových
přístupových komunikací ke stavebním objektům vyžadujícím přímý dopravní přístup
během výstavby; v případě výstavby nových přístupových komunikací v lesních
porostech, pro jejichž nezbytnost byl v rámci projektové přípravy záměru podán
jednoznačný průkaz potřebnosti, řešit jen minimální šířkové parametry jednoho jízdního
pruhu s uplatněním výhyben na úkor komunikací šířky dvou jízdních pruhů

•

po dobu výstavby podél přístupových komunikací v prostorech migračních koridorů
obojživelníků instalovat dočasné zábrany na základě výstupů aktualizovaného a
ověřovacího biologického průzkumu
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•

důsledně dodržovat podmínky schváleného Plánu organizace výstavby, havarijních
plánů a všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního povolení

•

pro etapu výstavby si zhotovitel stavby zajistí tzv. ekologickou službu, tj. odborně
způsobilou firmu, která bude na stavbě dohlížet na plnění ekologických požadavků a
vést příslušnou dokladovou dokumentaci

III. Podmínky pro fázi provozu

•

v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhovaném úseku D35
Staré Msto - Mohelnice; volba bodů pro měření konzultována v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; k žádosti o
vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol (zpracovaný
akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující
nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu

•

po roce provozu provést postprojektovou analýzu, tj. vyhodnocení plnění požadavků na
ochranu životního prostředí určených v základních dokumentech investiční přípravy
(proces EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení, závazná stanoviska podle
složkových zákonů)

•

pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice

V této formě jsou navrhovaná opatření včetně zdůvodnění uvedena i v připojeném návrhu
stanoviska příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu, Ministerstva životního prostředí,
k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených územních samosprávných
celků, správních úřadů a spolků:
1) Olomoucký kraj – náměstek hejtmana
vyjádření ze dne 20.12. 2016 č.j.: KUOK/121212/2016, KÚOK/119484/2016/OSR/580
Podstata vyjádření:
Olomouckému kraji byla dne 16. 12. 2016 doručena žádost o vyjádření k dokumentaci vlivů
záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice" na životní prostředí dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace obsahuje z našeho pohledu veškeré potřebné náležitosti, které záměr
dostatečně objasňují.
Předmětem záměru je výstavba dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice. Záměr je
součástí strategického dopravního tahu dálnice D35, která má zásadní význam v rámci
celostátní i mezinárodní dopravní sítě.
Záměr je předložen ve dvou aktivních variantách (V1, V2) lišících se směrovým vedením
trasy pouze v krátkém dvoukilometrovém úseku v km 98,0-100,0.
Dle územně plánovací dokumentace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění
Aktualizace č. 1 ZÚR OK (dále jen ZÚR OK) je záměr vymezen jako veřejně prospěšná
stavba D1 „R35 Mohelnice - hranice Olomouckého kraje, výstavba nového tahu", přičemž
pro dálnice a rychlostní komunikace je stanoven koridor o šířce 300 m od osy na obě
strany. Dle bodu 45 ZÚR OK šířková kategorie navrhovaných komunikací, požadavky na
situování a řešení křižovatek budou upřesněny podrobnějšími dokumentacemi a nejsou v
těchto bodech vázány na ZÚR OK.
Výše uvedený záměr není v rozporu se ZÚR OK, ani se strategickým dokumentem
Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
2) Město Mohelnice
vyjádření ze dne 12.1. 2017 bez č.j.
Podstata vyjádření:
K předložené dokumentaci nejsou připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
3) Obec Maletín
vyjádření ze dne 17.1. 2017 č.j.: OU MAL 696/2016
Podstata vyjádření:
Obec Maletín vydává toto stanovisko k předložené EIA D35:
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a) obec Maletín doporučuje na správním území obce realizaci jižní varianty D35.
Vycházíme přitom z předpokladu, že výškové vedení této varianty trasy vůči terénu
představuje vyšší podíl zahloubené trasy a tím menší exposici obytného území obce
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak je patrné z kapitoly „E. Porovnání aktivních variant“ a ze „Závěru“, dokumentace
jako příznivější vyhodnocuje Variantu V2, tedy variantu jižní. Návrh stanoviska taktéž
doporučuje k další projektové přípravě Variantu 2 (jižní). Lze tedy uzavřít, že uvedený
požadavek obce je respektován.
b) obec Maletín požaduje, aby součástí stavby již ve fázi projektové přípravy byla
protihluková opatření vůči místní části Maletín — Javoří. Požadujeme zřízení zeleného
pásu v pozici proti MÚK mezi kilometry 98 - 99. Tento zelený pás situovat tak, aby
napojoval údolí toku Býčina a s podchodem pro zvěř č. 1. Údolím Býčiny vede významný a
funkční migrační koridor. Zelený pás tak bude plnit i funkci vodící linie pro zvěř v navigaci
podchodu č. 11. Obec Maletín požaduje, aby byl součástí analytické části projektu řešen
převod hlavní migrační trasy, která spojuje v prostoru cca předpokládané MÚK D35 lesní
masivy severní a jižní části území. Součástí dokumentace D35 v této fázi by měly být v
tomto smyslu nezbytná opatření, alespoň tak, jak navrhujeme.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Součástí posuzované dokumentace je akustická studie, která vyhodnocuje provoz na
navrhovaném úseku D35. Uváděné zájmové území je reprezentováno výpočtovými body
č.24, č.28 a č.29. Jak je patrné z tabulky č.10 Akustické studie, v těchto výpočtových
bodech (ať se jedná o Variantu 1 nebo Variantu 2), jsou splněny v chráněném venkovním
prostoru staveb hygienické limity pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu
LAeq,8h = 50 dB s rezervou. Proto ve fázi procesu EIA není v tomto místě nahvrhována
protihluková stěna.
Je však třeba připomenout, že v další fázi projektové přípravy záměru musí dojít
k aktualizaci dopravního modelu na základě posledního sčítání dopravy se zahrnutím
všech aktuálních vstupních parametrů, a to včetně dopravního modelu základních
přepravních tras v rámci výstavby. Aktualizovaná akustická studie bude zpracovaná na
konkrétní technické parametry vybrané trasy v době zpracování DÚR, a to včetně
aktualizovaného komplexního zhodnocení akustické situace v okolí trasy.
Ve zkušebním provozu je potom doporučeno provést kontrolní měření hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb ve vybraných referenčních bodech v denní i v noční době.
Je tedy patrné, že v rámci další projektové přípravy a zkušebního provozu ještě bude řada
příležitostí prověřit akustickou situaci u objektů obytné zástavby v blízkosti navrhované
trasy. Protože však dosud prezentované podklady nepředpokládají v této oblasti překročení
hygienického limitu pro denní a noční dobu, není tento požadavek ze strany
zpracovatelského týmu posudku akceptován.
V dokumentaci EIA je navržena realizace celkem pěti zelených pásů, především z důvodu
krajinotvorného, v kontextu minimalizace vizuálního kontaktu s trasou a hygienických
aspektů. Realizace zeleného pásu v rozsahu požadavků obce Maletín je možná jako
kompenzační opatření. Zpracovatelský tým posudku soudí, že tento návrh není k zajištění
funkční migrace zcela nezbytný, zcela jistě však může pozitivně přispět k celkovému
vhodnému řešení daného migračně významného prostoru a začlenění úseku mez km 98 –
99 do krajiny. Je však nutno upozornit, že podobně jako u jiných návrhů bude nutné řešit
včas majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených pozemků, které se nachází mimo vlastní
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trasu záměru, tato otázka však není předmětem procesu hodnocení vlivů na životní
prostředí. Do návrhu závazného stanoviska je podnět obce zapracován v rámci
odpovídající podmínky.
c) obec Maletín požaduje, aby byl součástí zkušebního provozu D35 systémový monitoring
hlukové a emisní zátěže. Projektová dokumentace a podmínky zkušebního provozu pak
musí umožnit provedení kompenzačních opatření bezodkladně bez potřeby samostatných
— dodatečných — územních či stavebních řízení. Za tímto účelem požadujeme, aby měl
investor k disposici potřebná povolení včetně oprávnění realizace kompenzačních opatření
včetně dohodnutých vlastnických práv k potřebným pozemkům pro přístup a realizaci
kompenzačních staveb či opatření
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak je patrné již z komentáře k předcházejícímu bodu, součástí zkušebního provozu a
kolaudace stavby je standardně monitoring hlukové zátěže.
Monitoring emisní zátěže je nerealizovatelný. Tak jako v rámci další projektové přípravy
bude aktualizovaná hluková studie, tak bude aktualizována i rozptylová studie na základě
stejných principů z hlediska technického řešení trasy a aktualizace dopravních modelů.
Standardní kapitolou rozptylové studie je i uvedení bilancí emisí z dopravy na řešené
komunikaci.
Zcela mimo proces posuzování vlivů na životní prostředí je predikovat navazující proces,
zejména uskutečnění možných kompenzačních opatření bez samostatných – dodatečných
– územních či stavebních řízení. Toto je záležitostí investora a příslušných úřadů státní
správy, nikoliv náplní procesu EIA.
d) obec Maletín požaduje, aby součástí stavby již ve fázi projektové přípravy byla
protihluková opatření před mostem tvořící nájezd do tunelu km 94 až 96. V této lokalitě se
nachází výchozy původních pískovcových malých lomů, je zde soubor upravených
studánek — dvě jsou vybudovány společností Lesy ČR, studánky jsou regionálně
podporovány informačními letáky. Nejvýznamnější je však studánka U dvou Janů, kdy v
bývalém lomu je vytesána plastika trpaslíka Jana a je zde upravena studánka s kvalitní
vodou. Celá tato oblast je historickým a přírodním dědictvím obce Maletín, protože dokládá
činnost z těžby maletínského pískovce, z kterého jsou provedeny v širokém okolí
významné světské i sakrální stavby včetně staveb s ochranou UNESCO. V tomto kvalitním
pískovci byly nalezeny zachovalé otisky druhohorních rostlin a živočichů. Tato oblast je v
oboru paleontologie známým světovým nalezištěm, kde profesor Oswald Heer popsal 14
nových rostlinných druhů. Obec tuto lokalitu rozvíjí pro její rekreační a historicko-přírodní
charakter. Je v přípravě vybudování naučné stezky o maletínském pískovci, která logicky
vede přes lokality studánky U dvou Janů (GPS N 49.80268; E 16.76183 stupňů). Studánky
Lesů ČR jsou nedaleko. Bylo projednáno na Mikroregionu Mohelnicko (14 obcí a měst), že
maletínský pískovec bude propagován jako regionální prvek spolu s loštickými tvarůžky a
liškou Bystrouškou. V současné době probíhají projektové přípravy na realizaci naučných
stezek, odpočinkových altánů a výukových prvků pro děti na toto téma. Obec Maletín má již
podanou žádost o dotaci na tento záměr na SZIF - PRV. Tato vize bude dále rozvíjena
přes MAS Mohelnicko, kde by měla být podpořena strategie rozvoje již zmíněného
regionálního prvku. D 35 v kilometráži 95 přímo narušuje druhou z nejvýznamnějších lokalit
těžby maletínského pískovce. Požadujeme proto, aby stavebně technické řešení násypu a
zářezu do lesního komplexu ochránilo stávající geologický a především vodní režim
významných studánek v okolí. Požadujeme vyřešení účinné protihlukové této zklidněné
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zóny, aby provozem D 35 nebylo v přímém rozporu s logikou oživení této významné
regionální lokality. Požadujeme ochranu našeho kulturního dědictví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších prostorů zapracovává příslušné
předpisy Evropské unie a upravuje kromě jiného i hygienické limity hluku pro chráněný
venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb.
Z hlediska vlivu hlukové zátěže na obyvatele není daná lokalita (km 94-96), vzhledem ke
svému umístění v lese a zcela mimo obytné území, jakkoli problémová.
Z uvedeného je patrné, že platná legislativa neřeší vlivy na jiné složky životního prostředí.
Proto v této lokalitě nejsou navrhována žádná protihluková opatření. Lze však
předpokládat, že vzhledem k tomu, že výstavba dálnice D35 v daném koridoru je již
dlouhodobě připravovaná a schválená v Zásadách územního rozvoje, byla zcela jistě
příprava naučných stezek a dalších prvků k oživení významné regionální lokality plánována
s tímto ohledem.
Ve vztahu ke zmíněné problematice ochrany geologického a vodního režimu lze
konstatovat, že Příloha 5. dokumentace, kterou je „Hydrogeologické posouzení“ ve
výkresu č.9 je uvedené území označeno jako území se zvýšenou rizikovostí ovlivnění
podzemní vody, a proto je i v návrhu stanoviska formulováno doporučení, které vyplynulo
ze zpracované dokumentace EIA, aby v rámci dokumentace pro zemní řízení byl
zpracován podrobný hydrogeologický průzkum v oblastech potencionálního ohrožení
vodních zdrojů, na jehož základě budou navržena ochranná opatření. Z hlediska ovlivnění
jakosti podzemní nebo povrchové vody a případně pro přesnější detekci rizika jejich
kvantitativního ovlivnění budou provedeny průzkumné práce specifikované v příslušné
kapitole posudku.
e) obec Maletín rozporuje formu a rozsah provedeného biologického hodnocení:
Popis resp. formu biologického hodnocení považujeme za nedostatečnou z hlediska
uskutečněného terénního průzkumu, přičemž jeho skutečný rozsah terénního průzkumu
nelze z předložené dokumentace odvodit. Chybí nám data o počtech pozorovaných
živočichů v konkrétním časovém úseku na konkrétní lokalitě. Zjištění provedeného
biologického hodnocení se liší od průzkumů, prováděných v téže lokalitě v rámci přípravy
jiné stavby. V důsledku přípravy jiné stavby odkazujeme na poslední článek řetězce EIA
této lokality ze dne 13. 5. 2015 čj. 20365/ENV/15, 432/570/15 z ministerstva životního
prostředí.
Nerozumíme, že je možné mít různé závěry v posuzování EIA v jednom území. Především
poukazujeme na chybějící výčet ohrožených druhů. Žádáme o přímou konfrontaci těchto
dokumentací. Dokumentace, ke které se vyjadřovalo MŽP v rámci jiné stavby ve stejném
území, zpracoval ing. Aleš Hanslík, Dělnická 1576/38, 748 01 Hlučín. EIA pana Hanslíka
řeší shodné území s D35 v rozsahu mezi km 97 až 100.
Navíc doplňujeme druhy, jež jsou na základě místní znalosti zastoupeny a dokumentace
EIA D35 se jimi vůbec nezabývá. Výše zmíněná dokumentace EIA pana Hanslíka tyto
živočichy také neuvádí, protože už je mimo průsečík území jeho řešení (km 94 až 96).
Živočichové: dokumentace EIA uvádí výskyt čolka obecného, který se na lokalitách v
budoucí D35 vyskytuje jen okrajově. Dominantním druhem je velmi silná populace čolka
horského a velmi vzácně je potvrzen výskyt čolka velkého. Kromě lokality rybníčka Pod
mostem (km 96) je výskyt těchto obojživelníků zastoupen v těchto pozicích:
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N 49.79664; E 16.76030;
N 49.80551; E 16.75664;
N 49.80164; E 16.76153;
Pokud řešitel EIA popisuje výskyt čolka obecného a nezaznamenal výskyt čolka horského,
jednoznačně tvrdíme, že řešitel v území vůbec nebyl. Vše můžeme doložit přímo
průzkumem na místě.
Vydra říční-výskyt na pozici je zřejmé, že kromě uvedených lokalit, kde vydra byla
pozorována, dálnice překrývá její loveckou oblast: rybníček km 93;
vodní plocha
N 79.7946
E 16.76225
N 49.80673
E 16.80897
Netopýr velký-tento živočich má silnou kolonii o počtu 900 kusů v krovu kostela v Hoštějně.
Doložené loviště netopýra je v okruhu 10 km od stanoviště. D 35 je vzdálena od lokality cca
6 - 7 km. Žádáme vypořádat ochranu netopýra při střetu s dopravou během nočního lovu
hmyzu.
Obec Maletín požaduje v této věci doplnění biologického průzkumu včetně nastavení
mechanismu jeho objektivizace a úplnosti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Poněvadž zákonná lhůta pro vypracování posudku v období po předání přepracované
dokumentace a pro vypořádání vyjádření k ní podaných neumožňuje komplexní detailní
ověření stavu bioty v terénu, provedl zpracovatelský tým posudku konzultaci se
zpracovatelem dokumentace ohledně přístupu k provedení biologického průzkumu nad
rámec informací, které Dokumentace poskytuje. Z textu příslušných kapitol Dokumentace
a z textu Přílohy č. 8 vyplývá, že kompletní zpracování tří indikačně významných skupin
bezobratlých živočichů (pavouci, denní motýli, střevlíkovití a drabčíkovití brouci) a
obratlovců s výjimkou ryb a letounů) je nadstandardní v porovnání s jinými dokumentacemi
EIA na liniové stavby. Odhad početnosti zjištěných významných druhů je v komentářích
k uvedeným druhům nebo skupinám uveden, což patrně zpracovatel vyjádření přehlédl.
V rámci posuzování trasy o délce 19 km je obtížné provést kvantitativní průzkum všech
druhů obratlovců, u bezobratlých je to zcela nemožné. Proto jsou uvedeny např. počty
zjištěných párů u významných druhů ptáků, řádově odhady početnosti obojživelníků apod.
K výskytu uváděných druhů: V úseku km 94-96 byl v době průzkumu zjištěn pouze čolek
obecný (v tůni u rybníka severně od Maletína). Kromě tohoto rybníka, ležícího v těsné
blízkosti trasy, byl podrobně zkoumán i zatopený lom severně od trasy (km cca 94,5) a
rybníček na okraji lesa na západním okraji obce Maletín. Čolek horský zde nebyl v roce
nalezen, přestože jsou zde pro něho vhodné lokality a výskyt je uváděn v literatuře z okolí
obce Maletín. Tímto není zpochybňováno tvrzení obce Maletín, že se zde populace tohoto
druhu vyskytuje. To platí i pro čolka velkého, který je zde uváděn dle stanoviska obce velmi
vzácně, a pro vydru říční, jejíž pozorování v terénu jsou většinou náhodná. Zpracovatel
dokumentace potvrdil, že v dokumentaci jsou prezentovány pouze druhy, které byly fyzicky
zaznamenané během průzkumu, nikoliv druhy uváděné v literatuře, v různých online
databázích apod. Zpracovatel posudku má za to, že je legitimní upozornit na tento
nedostatek a doplnit údaje k dalším druhům, ale tvrzení, že zpracovatel průzkumu v území
vůbec nebyl, je nutno pokládat za minimálně nepodložené až nekorektní. Je obvyklé
uvádět konkrétní data šetření, ale Dokumentací prezentovaný způsob vypracování
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seznamu zjištěných druhů živočichů a rostlin z řešeného území, se zahrnutím porovnání
výstupů průzkumu z roku 2008 s aktuálním průzkumem v roce 2015 jednoznačně dokazuje
nutnost poměrně častých terénních návštěv dotčeného území. V trase bude ještě proveden
podrobný průzkum ve fázi zpracování dokumentace do územního řízení (DÚR). Jednou
z priorit by mělo být ověření výskytu obojživelníků v úsecích km 94-96, tato podmínka je
zahrnuta do návrhu závazného stanoviska.
Zmiňovaná kolonie netopýra velkého v Hoštejně se nachází 6-7 km od trasy a vliv stavby
na tuto populaci nebyl sledován, protože dopad D35 není plně relevantní s ohledem na
rozptyl vyletujících jedinců do okolí.
K dalším citovaným lokalitám byla vygenerována jejich poloha:
N 49.79664, E 16.76030 – jedná se o prostor v lese, cca 125 m od okraje rybníčka ve
Starém Maletíně. Vzdálenost od trasy záměru je cca 580 m.
N 49.80551, E 16.75664 – jedná se o prostor severně od trasy, cca 350 m od trasy.
N 49,80164, E 16.76153 – jedná se o prostor severně od trasy, cca 180 m od trasy.
N 49.7946, E 16,76225 – prostor v lese jižně od trasy, cca 600 m
N 49.80673, E 16.80897 – prostor vodní plochy v Javoří, cca 800 m jižně od trasy
Soubor zjištěných druhů živočichů je závislý i na konkrétních podmínkách v roce šetření,
na charakteru aktuálního počasí, na aktuální kondici a stavu místních populací a proměnné
sezónní dynamice i v bezprostředně na sebe navazujících sezónách. Proto je účelné u
staveb, které takto výrazně zasahují do přírodních poměrů a krajiny, vždy vyžadovat
doplňující a aktualizované průzkumy. Proto je v podmínkách návrhu závazného stanoviska
formulován požadavek na aktualizovaný biologický průzkum pro fázi DÚR s tím, že je
formulováno ještě doporučení ve smyslu potřeby ověření výskytu klíčových zájmových
druhů živočichů před vlastní výstavbou. Tedy v jarním období roku uvažované výstavby
provést aktualizaci zoologického průzkumu formou ověření výskytu ochranářsky
významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto druhů;
výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby a
uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně způsobilou osobou.
4) Obec Moravičany
vyjádření ze dne 19.12. 2016 bez č.j.
Podstata vyjádření:
K předložené dokumentaci nejsou připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
5) Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření ze dne 19.1. 2017 č.j.: KUOK 351/2017
Podstata vyjádření:
Podáním ze dne 16. 12. 2016 pod č.j.: 81497/ENV/16 byla Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), doručena
dokumentace záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice“, dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Krajský úřad Olomouckého kraje (dále jen „krajský úřad"), jako dotčený správní úřad, tímto
k výše uvedené dokumentaci záměru zasílá své písemné vyjádření:
a) z hlediska ochrany lesa
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
státní správy lesů upozorňuje, že z předložené dokumentace není jednoznačné, v jakém
rozsahu bude nutný trvalý nebo dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
(dále jen PUPFL) v Olomouckém kraji.
Proto pro následující řízení je příslušný
k vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž má být dotčen PUPFL do výměry 1 ha, a
souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa dle
ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností
k vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž má být dotčen PUPFL o výměře 1 ha a
více dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. c) lesního zákona krajský úřad.

Pro následující řízení rozhoduje
dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. d) lesního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností o
odnětí PUPFL do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši
poplatků za odnětí
dle ustanovení § 48a odst. 1 písm. b) lesního zákona o odnětí PUPFL nebo o omezení jejich
využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí krajský úřad.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace je primárním materiálem pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, která má identifikovat případné
zásadní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Je skutečností, že v dokumentaci EIA je zábor PUPFL zpracován souhrnně pro celou
stavbu.
Je však třeba připomenout, že v rámci dokumentace pro stavební povolení bude
specifikován rozsah reálných trvalých a dočasných záborů PUPFL dle jednotlivých
dotčených katastrů na základě přesného zaměření řešeného úseku D35 a na základě
stanovení rozsahu manipulačních pásů pro dočasné zábory, přičemž zpracovatelský tým
posudku pokládá za účelné řešit jejich minimalizaci jen na nepochybně odůvodnitelný
rozsah.
Výše uvedená konstatování by byla realizována i bez ohledu na proces EIA, protože
vyplývají z příslušných složkových zákonů. Taktéž požadavky formulované ve vyjádření
z hlediska ochrany lesa vyplývají z příslušné složkové legislativy.
b) z hlediska ochrany vod
Krajský úřad upozorňuje, ze záměr zasahuje mezi obci Křemačov a městem Mohelnice do
záplavového území významného vodního toku Mírovka. Rozsah záplavového území
včetně aktivní zóny záplavového území byl stanoven krajským úřadem opatřením č.j.
KUOK 56661/2010, sp. zn.:KÚOK/56661/2010/OŽPZ/7206/2 ze dne 26. 7. 2010. Veškerá
plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj.
Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění
odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné
ohrožení stavby povodní. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly
ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin
v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace),
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které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je
Q100. V aktivní zóně záplavového území je možno umisťovat pouze nezbytné dopravní
stavby a stavby technické infrastruktury za podmínky, že současně budou provedena
taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.
Z hlediska chráněných zájmů na úseku vodního hospodářství, které spadají do
kompetence krajského úřadu, bez dalších připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Je skutečností, že dokumentace v kapitole C.2.4.4. konstatuje, že záměr je vedený mimo
záplavová území vodních toků. Proto je v návrhu stanoviska formulováno následující
doporučení, vyplývající z výše uvedeného vyjádření:
•

záměr zasahuje mezi obcí Křemačov a městem Mohelnice do záplavového území
významného vodního toku Mírovka; proto veškerá plánovaná výstavba v záplavovém
území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Brno; stavba
bude posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na
možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní; při plánování
větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno
lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu
propočítat; zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly
ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q100; v
aktivní zóně záplavového území je možno umisťovat pouze nezbytné dopravní stavby
a stavby technické infrastruktury za podmínky, že současně budou provedena taková
opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; ze strany oznamovatele
budce garantováno, že sloupy mostu přes nivu Mírovky nebudou umístěny do
průtočného profilu toku a do blízkosti břehové hrany toku

c) z hlediska ochrany ovzduší
Z hlediska ochrany ovzduší není třeba předmětný záměr posuzovat dle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
d) z hlediska odpadového hospodářství
Z hlediska odpadového hospodářství bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
e) z hlediska ochrany ZPF
Vzhledem k tomu, že předkládaný stavební záměr je situován na zemědělské půdě,
investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu (ZPF) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").
K trvalému odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany
ZPF vydaného v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona, který je nezbytný k vydání
rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů.
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Pokud si stavební práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí pozemků ze
ZPF na dobu delší než jeden rok, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu
(viz ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona), investor musí požádat příslušný orgán
ochrany ZPF o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF.
Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti je vždy obecní úřad obce s rozšířenou
působností (ORP), v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, který má být
předmětným záměrem dotčen (viz ustanovení § 18 odst. 1 zákona).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zábory ZPF na úrovni podkladů, které jsou k dispozici v rámci procesu EIA, jsou
v posuzované dokumentaci uvedeny. Je však třeba připomenout, že po konečném výběru
trasy D35 bude nezbytné v dokumentaci pro stavební povolení vypracovat podrobný
záborový elaborát pro odnětí zemědělské půdy, ve kterém bude upřesněn dočasný a trvalý
zábor ZPF dle jednotlivých dotčených katastrů. Ve vyjádření uvedené požadavky by byly
respektovány i bez ohledu na proces EIA, protože vyplývají z příslušného složkového
zákona. Proto nejsou zapracovány do podmínek stanoviska EIA.
f) z hlediska ochrany přírody
Záměr nezasahuje do žádných zvláště chráněných území. Při realizaci záměru nesmí dojít
k porušení ustanovení § 49 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů, v opačném případě by bylo nutné postupovat dle ustanovení §
56 jmenovaného zákona. Orgán ochrany přírody dále upozorňuje na respektování prvků
ÚSES. Stanovisko, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti bylo vydáno orgánem ochrany přírody dne 25. 5.
2015, pod č. j.: KUOK 49038/2015.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře, jde o souhlasný postoj orgánu ochrany přírody. V kontextu respektování
prvků ÚSES a VKP „ze zákona“ je z pozice zpracovatele posudku pokládán za rizikovější
přechod toku a nivy Mírovky s ohledem na blízkost MÚK Mohelnice –sever, v tomto smyslu
jsou do návrhu závazného stanoviska promítnuty příslušné podmínky.
g) z hlediska integrované prevence
Veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií a integrované prevence, jejichž
ochrana je v působnosti krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou
předmětným záměrem dotčeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
6) Krajský úřad Pardubického kraje
vyjádření ze dne 9.1. 2017 č.j.: KrÚ 1621/2017
Podstata vyjádření:
a) z hlediska ochrany přírody
Krajský úřad k danému záměru a k předložené Dokumentaci uvádí následující:
Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální
úrovně, zvláště chráněného území ani prvku soustavy Natura 2000. Dle přílohy č. 8
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předložené Dokumentace (biologický průzkum) není předmětné území biotopem žádného
zvláště chráněného druhu rostliny. Průzkumem bylo zjištěno celkem 36 zvláště chráněných
živočichů. Na území Pardubického kraje bylo z toho celkového počtu zjištěno 16 zvláště
chráněných druhů. Realizace záměru je tedy podmíněna předchozím povolením výjimky ze
základních ochranných podmínek těchto druhů (§ 56 zákona). Příslušným orgánem
ochrany přírody k povolení této výjimky je krajský úřad.
Předložená Dokumentace byla zpracována v dostatečném rozsahu nezbytném pro
posouzení možného dopadu na zájmy svěřené zákonem do působnosti krajského úřadu,
orgánu ochrany přírody. Dokumentace (zejména biologický průzkum a rámcová migrační
studie) je rovněž vyhotovena v takovém rozsahu, aby byla postačujícím odborným
podkladem v řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
Lze pouze upozornit, že vzhledem ke skutečnosti, že nelze objektivně stanovit rok zahájení
výstavby, je v podmínkách návrhu závazného stanoviska formulován požadavek na
aktualizovaný biologický průzkum pro fázi DÚR s tím, že je formulováno ještě doporučení
ve smyslu potřeby ověření výskytu klíčových zájmových druhů živočichů před vlastní
výstavbou. Tedy v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci
zoologického průzkumu formou ověření výskytu ochranářsky významných druhů živočichů
včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto druhů; výsledky průzkumů je třeba následně
promítnout do prováděcí dokumentace stavby a uplatňovat je formou ekologického dozoru
odborně způsobilou osobou.
b) z hlediska ochrany ZPF
Pokud stavba komunikace nebude umístěna na plochách vymezených pro tento účel
platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem, nebo nejsou-li
podmínky pro umístění trasy stanoveny regulačním plánem, je třeba požádat příslušný
orgán ochrany zemědělského půdního fondu o vyjádření dle § 7 odst. 4 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn (dále
jen „zákon").
Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy dle ustanovení §
9 zákona. Je-li předložený záměr v souladu se schváleným ÚPO, bude souhlas ve smyslu
§9 zákona vydán na základě žádosti investora samostatně. Pro plochu záboru zemědělské
půdy v celkové výměře 92,1 ha (92,9 ha ve variantě č. 2) je k vydání souhlasu dle § 9 odst.
4 zákona příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu Ministerstvo
životního prostředí. Žádost se dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona podává vždy obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází největší část
zemědělské půdy, která má být ze zemědělského půdního fondu odňata, součásti žádosti
jsou stanoveny § 9 odst. 6 zákona.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Výše uvedená konstatování vyplývají z příslušného složkového zákona o ochraně ZPF a
tedy musí být respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Proto v tomto smyslu nejsou formulovány žádné podmínky do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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c) z hlediska ochrany lesa
V záměru je předpokládán zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa a dotčení
ochranného pásma lesa (plocha odnětí u varianty V1 je předpokládána 22,7 ha a 21,5 ha u
varianty V2). Navrhováno je dočasné i trvalé odnětí pozemků z plnění funkcí lesa (kapitola
B.II.1 Půda, D.I.5.1 Zábory půdy, D.I.5.5 Vlivy na lesní půdu, Výkresová příloha č.2) i zásah
na pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Společně s návrhem bylo v Příloze č. 7 předloženo zpracované „Hodnocení vlivů na
PUPFL". Ze závěru této přílohy vyplývá, že v místech vstupu trasy na lesní pozemky musí
investor požádat o souhlas podle lesního zákona. V dalším stupni dokumentace musí být
navrhované plochy přesně vymezeny. Je nutné zpracovat výpočet náhrad škod, výši
poplatku za odnětí a projekt rekultivace. Pro minimalizaci vlivu na lesy je v km 93,19094,290 navržen tunel s navazujícím mostním objektem. Stavbou trasy sice dojde k
negativnímu vlivu na lesy, pro stabilitu lesních porostů však v únosné míře. K ohrožení
lesních půd erozí by nemělo dojít, jelikož lesní půda nezůstane bez vegetačního krytu. V
odděleném cípu lesa od lesního komplexu v km 97-97,2 se zbývající část bude obtížně
obhospodařovat. Přestože je vliv záměru na PUPFL malý až střední, přesto se jedná o
poměrně rozsáhlý zásah do lesních porostů. Místy je trasa vedena po okraji lesa, kde je
otevřený lesní plášť náchylnější k polomům. Proto je třeba tento vliv minimalizovat realizací
vhodných vegetačních úprav komunikace, zajistit rekultivaci dočasného záboru zalesněním
a zaměřit se na včasnou obnovu porostního okraje. V období provozu komunikace bude
nutné provést následnou péči o nově založené lesní porosty až do stadia jejich zajištění. Z
rozboru podmínek je zřejmé, že výstavbou nedojde k většímu ovlivnění faktorů vedoucích
ke zhoršení současného stavu lesních porostů a vliv na okolní porosty nebude výrazně
negativní.
Se závěrem Přílohy č. 7 dokumentace se orgán státní správy lesů Krajského úřadu
Pardubického kraje plně ztotožňuje. Protože jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů je třeba, aby tento závěr byl realizován a promítl se do následných řízení podle
zvláštních právních předpisů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky specifikované v Příloze č.7 hodnocené dokumentace, na které se vyjadřovatel
odkazuje, vyplývají z příslušného složkového zákona, a proto není nezbytné ve vztahu
k tomuto vyjádření formulovat podmínky do závazného stanoviska o hodnocení vlivů.
d) z hlediska ochrany ovzduší
Z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany ovzduší dle zákona 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, nemáme k uvedenému záměru připomínek. Navrhovaná stavba se přímo
nedotýká zájmů, nad kterými v oblasti ochrany ovzduší vykonává veřejnou správu Krajský
úřad Pardubického kraje. Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby bude docházet ke
zvýšení povrchové prašnosti, k plošnému či liniovému úniku tuhých znečišťujících látek
(TZL), doporučujeme při prováděných činnostech v maximálně možné míře zamezit
znečišťování ovzduší TZL např. prováděním včasného čištění v průběhu zemních prací,
minimalizací zásob sypkých materiálů jako potencionálních zdrojů prašnosti, přikrytím
dočasných skládek sypkých materiálů, skrápění stavebních ploch v nepříznivých
klimatických podmínkách apod. Dále je nezbytné učinit organizační opatření s ohledem na
optimalizaci přepravních tras a koordinaci prací a dodržení legislativních podmínek pro
provozování mobilních zdrojů - dopravních prostředků, nesilničních mobilních zdrojů a
přenosného nářadí se spalovacím motorem, stanovených zvláštními předpisy (např. zákon
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č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění platných
předpisů).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedenému vyjádření ze strany zpracovatelského týmu bez připomínek. Plán
organizace výstavby bude zahrnovat opatření pro snižování emisí v etapě výstavby.
e) z hlediska myslivosti
Realizací stavby budou významně ovlivněny životní podmínky zvěře, zejména s ohledem
na předpokládané omezení migračního potenciálu území a významné zvýšení rizika střetů
zvěře a dalších živočichů s vozidly na nové pozemní komunikaci.
Předkládaný materiál obsahuje Rámcovou migrační studii k záměru „Dálnice D 35 v úseku
Staré Město - Mohelnice", která má za úkol řešit celkovou koncepci průchodnosti, nikoliv
jednotlivé detaily jednotlivých profilů. Migrační studie, migračně významná území a
migrační koridory se zde posuzují zejména podle publikace „Ochrana průchodnosti krajiny
pro velké savce" z roku 2010.
Uvedené podklady pro zpracovanou migrační studii jsou pouze formální a nedostatečné,
navíc s některými zavádějícími údaji (např. zásadní význam mají lesní pozemky, naopak
zemědělské pozemky jsou údajně bez většího migračního významu). Je zcela opominut
faktor změn migračních tras v různých obdobích roku, ve studii chybí zjištění pobytových
znaků a ochozů u zvěře a skutečných migračních tras, zejména u šelem a spárkaté zvěře.
Požadujeme doplnit migrační studii, a to i v těsné spolupráci s uživateli (případně i držiteli)
všech dotčených honiteb. Uživatelé honiteb mají dlouhodobé (cca od roku 1993),
nepřetržité informace a praktické znalosti teritorií a migračních tras zvěře v průběhu celého
roku. Zároveň i ve spolupráci s nimi pak navrhnout vhodný počet, druh a velikost
migračních objektů (podchod, nadchod) a dalšího zabezpečení komunikace před srážkami
vozidel a zvěře (oplocení, Svaraflex odrazky a další). Realizace stavby musí být provedena
v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejích životních podmínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Je nepochybné, že členové mysliveckých sdružení jsou detailně obeznámeni se situací
v celém prostoru. Proto byla dle sdělení autorů migrační studie všechna myslivecká
sdružení kontaktována (dopisem s přiloženými mapovými podklady, následně e-mailem,
telefonicky) s prosbou o spolupráci. Veškeré obdržené informace byly do Rámcové
migrační studie (RMS) zapracovány, včetně zakreslení migračních tras živočichů (rámcová
studie je to z toho důvodu, že si neklade za cíl zcela detailně a přesně vyhodnotit všechny
aspekty, ty lze dořešit až po územní fixaci liniové stavby formou Detailní migrační studie).
Zpracovatel dokumentace potvrdil, že se většina dotázaných vyjádřila ve smyslu, že až na
několik specifických lokalit probíhá migrace živočichů v daném území víceméně plošně.
Z tohoto důvodu je základním opatřením ke zmírnění negativního vlivu pozemní
komunikace dostatečný počet migračních objektů. Z celkového počtu 26 hodnocených
objektů je 16 využitelných pro migraci živočichů převažující kategorie B (srnec, prase). Na
cca 19 km trase se tedy celkem jedná o 2,6 km možného prostoru pro migraci, tj. cca 13,8
% trasy.
Dle platné metodiky je v migračně významných územích maximální doporučená vzdálenost
dvou objektů vhodných pro migraci kat. B 2-5 km, mimo migračně významné území 5-10
km. Trasa prochází migračně významným územím cca v km 94-102,2 a km 103,3-103,7
(cca 45% trasy). Objekty v trase se od sebe nachází ve vzdálenosti většinou do 1 km,
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hustota objektů tedy převyšuje hustotu uvedenou v metodice. Dále je nutné v dalším stupni
PD počítat s dílčími úpravami parametrů mostů a doplněním rámových propustků (2x2 m),
které jsou rovněž zvěří principielně využitelné a mohou významně přispět k celkové
průchodnosti trasy.
Dále je nutné poukázat na skutečnost, že běžné druhy zvěře (srnec, prase divoké) se
vyskytují na vhodných biotopech velmi početně a hojně, což se týká výskytu v rámci celé
České republiky. Je tedy zřejmé, že se vedení trasy pozemní komunikace nemůže těmto
místům zcela vyhnout. Trasa rovněž prochází v celé své délce jednotlivými honitbami,
dílčímu vlivu na uživatele honiteb se tedy také nelze zcela vyhnout. Mimo jiné i z těchto
důvodů je pro fázi DÚR požadováno v souladu s metodikou a schválenými pravidly řešit
Detailní migrační studii.
7) Městský úřad Mohelnice
Odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 10.1. 2017 č.j.: MUMO-ŽP/37/17
Podstata vyjádření:
Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí, obdržel dne 16.12.2016 dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí, týkající se dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice.
Po prostudování předložených podkladů, a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje orgán ochrany přírody
MěÚ Mohelnice následující vyjádření:
K výše uvedenému záměru se orgán ochrany přírody MěÚ Mohelnice vyjadřoval dne
02.02.2012, kdy k předložené dokumentaci vznesl několik připomínek. Vznesené
připomínky byly v navazujícím stupni dokumentace vypořádány. K předložené dokumentaci
orgán ochrany přírody uvádí, že posouzení vlivů záměru na krajinný ráz bylo možné, s
ohledem na význam stavby, zpracovat podrobněji, s větším detailem zaměřeným na
vymezená konfliktní místa a s nimi spojená kompenzačních opatření. V kapitole zabývající
se hodnocením kolize záměru s prvky ÚSES se v případě střetu komunikace s lokálním
biokoridorem Mírovky jeví tabulkové shrnutí jako nesouladné s předcházejícím
hodnocením.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku soudí, že posouzení vlivů na krajinný ráz, které je přílohou č. 10
Dokumentace, je zpracováno vzhledem k podrobnosti údajů v technické studii, která byla
podkladem pro přepracovanou dokumentaci EIA dostatečně podrobně pro potřeby
stanovení velikosti a významnosti vlivů na krajinu a krajinný ráz. Dokumentace EIA ani její
přílohy nemohou suplovat konkrétní podklady pro řízení ohledně ochrany krajinného rázu
podle příslušných ustanovení § 12 ZOPK. Ostatně tento rozhodovací proces v kapitole
B.I.9 v tabulce 16 konstatuje i posuzovaná Dokumentace. Je obvyklé, že aktualizovaná
studie vlivu záměru na krajinný ráz je z výše uvedeného důvodu standardní součástí
dalších stupňů projektové přípravy. Je totiž nezbytná právě pro vydání souhlasu se
zásahem do krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Tato studie bude
podrobně řešit veškerá konfliktní místa a s nimi spojená kompenzační opatření, podle
aktuálně zaměřené a fixované trasy. Požadavek na vypracování podkladové studie vlivů na
krajinný ráz tak nepřímo vyplývá z § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny pro účely
popsaného rozhodování ve věci. Zpracovatel posudku potvrzuje určitou rozpornost mezi
tabulkou 122 a předchozím textem, týkajícím se křížení LBK podél Mírovky a odkazuje na
příslušný komentář ke kapitole hodnocení vlivů na ÚSES.
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8) Městský úřad Moravská Třebová
Odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 6.1. 2017 č.j.: MUMT 36195/2016/OZP9-208
Podstata vyjádření:
Po prošetření předložených dokladů odbor životního prostředí vydává v souladu s
ustanovením § 8 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí toto souhrnné
vyjádření:
Z hlediska vodního hospodářství, ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší,
odpadového hospodářství a lesního hospodářství nemáme k předloženému oznámení o
zveřejnění dokumentace k záměru - Dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice –
připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
9) Městský úřad Zábřeh
Odbor správní, Oddělení životního prostředí
vyjádření ze dne 11.1. 2017 č.j.: 2016/1377/ZP- MUZB
Podstata vyjádření:
a) z hlediska ochrany ovzduší
Z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
b) z hlediska ochrany vod
Z hlediska ochrany vod bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
c) z hlediska ochrany přírody
Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ve správním obvodu ORP Zábřeh.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
d) z hlediska ochrany lesa
Dle předložené projektové dokumentace dojde realizací záměru k trvalému i dočasnému
odnětí pozemků plnění funkcí lesa dle §§ 13 až 18 lesního zákona. Stavba bude rovněž
umístěna ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa (§14 lesního zákona). Pro účel
realizace záměru je investor povinen požádat příslušný orgán státní správy lesů o souhlas
s odnětím pozemků plnění funkcí lesa a s umístěním stavby ve vzdálenosti menší než 50
m od okraje lesa.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Výše uvedené požadavky vyplývají z příslušného složkového zákona, a proto není nutné
tyto požadavky formulovat do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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e) z hlediska odpadového hospodářství
Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v
oblasti nakládání s odpady, nemá k předloženému záměru námitek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
f) z hlediska ochrany ZPF
Dle předložené projektové dokumentace dojde realizací výše uvedeného záměru k záboru
zemědělských pozemků náležících do ZPF v rozsahu nad 10 ha. Městský Úřad Zábřeh
jako orgán ochrany ZPF vám k předloženému záměru sděluje, že pro účel realizace dané
akce je investor povinen požádat příslušný orgán ochrany ZPF podle ustanovení § 9 odst.
6 zákona na ochranu ZPF o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, zde dle
§17 písm. d) zákona Ministerstvo životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. Výše
formulované požadavky vyplývají z příslušného složkového zákona a tedy nutné formulovat
ve vztahu k této problematice podmínky do stanoviska o hodnocení vlivů.

10) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Hradec Králové
vyjádření ze dne 30.12. 2016 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1200524.002/16/KDR
Podstata vyjádření:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP“),
obdržela žádost o vyjádření k přepracované dokumentaci o vlivu výše uvedeného záměru
na životní prostředí. Předmětem záměru je výstavba dálnice D35 v úseku Staré Město Mohelnice. Jedná se o dálnici navrženou v nové trase o délce cca 19 km.
a)
z hlediska ochrany ovzduší
z hlediska ochrany vod
z hlediska odpadového hospodářství
z hlediska ochrany přírody
nejsou k předložené dokumentaci připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
b) z hlediska ochrany lesa
V rámci realizace záměru dojde u obou variant k trvalému i dočasnému záboru PUPFL. Z
tohoto důvodu bude nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpracovat plán
rekultivace lesních pozemků dočasně odňatých z PUPFL.
Stavební práce a další práce narušující stávající terén přímo v lesních porostech nebo v
jejich těsném sousedství, musí být provedeny s ohledem na zachování stability lesního
porostu.
V této souvislosti je rizikové zejména odstranění nebo poškození kosterních kořenů s
průměrem přesahujícím 2 cm (podle ČSN 83 9061 upravující ochranu porostů a stromů při
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stavebních pracích). Při vlastním odlesnění (při průchodu dálnice lesními porosty) je nutné
dbát na zachování stability porostů lesních dřevin sousedících s pozemky, na kterých bude
probíhat výstavba. Dočasné zábory (například pro uskladnění stavebního materiálu a
zeminy z výkopů) je nezbytné umisťovat mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Plánovaný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa musí být příslušným orgánem
státní správy lesů povolen na všech plochách, na kterých budou probíhat stavební práce.
Realizací záměru dojde k omezení plnění ekologických funkcí lesního porostu, je tedy s
ohledem na ochranu lesa nezbytné, aby v průběhu výstavby silnice nedošlo k jakémukoli
zasažení lesních porostů mimo plochy, na kterých budou funkce lesa omezeny.
Po posouzení obou předkládaných variant záměru z hlediska zásahu do lesních porostů
hodnotí ČIŽP jako přijatelnější variantu V2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky týkající se problematiky zásahů do pozemků určených k plnění funkce lesa
vyplývají z příslušné složkové legislativy, a proto není nutné ve vztahu k této skutečnosti
formulovat do stanoviska žádné podmínky.
Preferování varianty V2 je v souladu s návrhem stanoviska příslušnému úřadu ze strany
zpracovatelského týmu posudku.
11) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Olomouc
vyjádření ze dne 24.1. 2017 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1700720.001/17/OZP
Podstata vyjádření:
Po prostudování předložené dokumentace ČIŽP konstatuje, že k ní má následující
připomínky týkající se zejména opatření pro migraci živočichů:
a) V dokumentaci je uvedeno ve vztahu k lokalitám obojživelníků použití speciálního pletiva
s oky 20 x 20 mm. Dle názoru ČIŽP se v případě obojživelníků nejedná o vhodný materiál
(zranění, rychlá koroze, prolézání čolků pletivem), vhodnější by bylo použití celistvých,
pevných a trvanlivějších materiálů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K ochraně obojživelníků před vniknutím na vozovku a k navedení na migrační objekty
mohou být použity různé typy bariér. Zpracovatel dokumentace souhlasí s možností využití
speciálních naváděcích bariér, např. z hladké a plné fólie. V Rámcové migrační studii (dále
jen „RMS“) jsou vymezeny prostory, kterými je nutné se z hlediska opatření pro
obojživelníky detailně zabývat v dalším stupni investiční přípravy, v rámci Detailní migrační
studie (dále jen „DMS“). V DMS jsou řešeny jak konkrétní typy materiálů, tak i umístění
naváděcích bariér s ohledem na přesné zaměření trasy v terénu.
b) Další připomínkou je problematika migrační prostupnosti území pro větší druhy savců v
úseku km 98 i na jiných místech. S ohledem na současnou migrační trasu uvedených
živočichů v km 98, která bude výrazněji měněna (posun o cca 400 m východním směrem),
je třeba, z důvodu snížení střetu motorových vozidel s těmito živočichy, zahájit realizaci
kompenzačních opatření v delším časovém horizontu před zahájením výstavby a zejména
provozu dálnice. Realizace kompenzačních opatření až v době zahájení i případného
zkušebního provozu dálnice je z hlediska minimalizace střetu těchto živočichů v tomto
migračně významném území (větev nadregionálního biokoridoru) opožděná. Zde ČIŽP
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odkazuje na připomínku č. 2 Obecního úřadu Maletín č. j. OU MAL 696/2016 ze dne 17. 1.
2017, kterou ČIŽP považuje za věcně správnou a důvodnou pro zajištění migrační
prostupnosti území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V okolí km 98 trasa kříží významnou migrační cestu živočichů, což je v RMS patřičně
zohledněno. Na základě podrobného zoologického průzkumu, dat Agentury ochrany
přírody a krajiny vymezující Dálkové migrační koridory pro velké savce (jedná se o
celostátní síť dálkových migračních koridorů vymezených na základě podrobného
biologického mapování v terénu) a údajů poskytnutých mysliveckými sdruženími byl úsek
v km 96,2-98,5 vymezen jako úsek s migračním významem, v 98,0-98,5 je vymezen
migrační profil č. 4 (křížení dálkového migračního koridoru a lokálního biokoridoru), viz str.
24 v RMS.
V km 97,9 je podle technické studie umístěn velký mostní objekt přes údolí s vodním tokem
s následujícími migračními rozměry: šířkou 190 m a výškou 35 m. Zpracovatel posudku na
základě údajů v dokumentaci soudí, že tento migrační objekt je naprosto dostačující pro
všechny kategorie živočichů, což je v souladu s metodickou příručkou „Průchodnost silnic a
dálnic pro volně žijící živočichy“ (2011, autor dokumentace je autorem této metodické
příručky - pozn. zpracovatele posudku). Tato publikace je výstupem projektu vědy a
výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR VaV-SP/2d1/11/07 „Zvyšování účinnosti
migračních objektů na dálniční a silniční síti v ČR.“ Za zcela optimální se pro nejnáročnější
kategorii živočichů považuje dle metodiky objekt šířky větší než 60 m. Dalším mostním
objektem využitelným v tomto prostoru je most v km 99,75 šířky 20 m a výšky 5 m.
Základním naváděcím opatřením pro živočichy je oplocení celé trasy komunikace a
vegetační úpravy, což je standardní řešení v rámci celé silniční sítě. Studie vegetačních
úprav je automatickou součástí Dokumentace pro územní rozhodnutí, ideálně ve
spolupráci se zpracovateli Detailní migrační studie. V rámci podmínek návrhu závazného
stanoviska je řešení zeleného pásu v uvedeném prostoru podpořeno, tento požadavek pak
nepochybně bude řešen v rámci dokumentace DÚR.
c) Poměrně tristní z hlediska migrační prostupnosti je také situace na dalších dvou
významných migračních objektech (mosty přes Řepovský potok a rybníček u Maletína).
U mostu přes Řepovský potok je migrační prostupnost výrazně ovlivněna intravilánem obce
Řepová, kdy je reálný migrační prostor ve vztahu k nadregionálnímu biokoridoru omezen
pouze na prostor mezi patou mostního násypu a objektem či oplocením rodinných domů.
Přirozený pud živočichů, pro které je určen nadregionální biokoridor (jelen, rys, los aj.),
však bude odrazovat tyto živočichy od přibližování se lidskému obydlí. Tito živočichové se
tak budou snažit najít jiné migrační objekty a nebude tak dostatečně využíván migrační
potenciál tohoto mostního objektu (navíc místo s absencí jakéhokoli opatření pro navádění
živočichů do podmostí). Tuto skutečnost může ještě výrazněji ovlivnit zastavitelnost území
dle územního plánu obce Řepová, čímž se zpracovatel záměru nezabýval.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Přes údolí Řepovského potoka je navržen mostní objekt šířky 500 m a výšky 40 m, který
překlenuje celé údolí včetně potoka a doprovodné vegetace. Od Řepovského potoka po
konec mostu je ponechán volný prostor pro migraci v šíři větší než 100 m, což je, v souladu
s metodickou příručkou „Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy“ (2011), zcela
dostačující prostor pro migraci všech kategorií živočichů a převedení Dálkového
migračního koridoru.
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Navádění živočichů do podmostí bylo v RMS řešeno na str. 56, jednak oplocením celé
trasy komunikace a jednak naváděcími vegetačními úpravami, které jsou požadovány po
obou stranách objektu. Dále je požadováno ponechání přirozeného podmostí. V rámci
dokumentace EIA je v tomto prostoru navržena ještě realizace zelených pásů. Na základě
těchto údajů lze konstatovat, že realizací vhodných vegetačních úprav, které jsou
standardně řešeny ve stupni Dokumentace pro územní rozhodnutí, bude objekt využitelný
pro všechny kategorie živočichů.
Případné další zprůchodnění celého prostoru by bylo nutné řešit výstavbou samostatného
ekoduktu (trasa je zde vedena v zářezu), cca v km 103,5-104,0. O účinnosti tohoto řešení
není zpracovatel posudku jednoznačně přesvědčen, jelikož na prostor ekoduktu by
navazovalo rozsáhlé bezlesí a do jeho těsné blízkosti by se přibližovala silnice III. třídy.
Naopak převedení migrace podél Řepovského potoka respektuje místní podmínky a
přirozenou migrační cestu živočichů.
Územní plán města Mohelnice, který nabyl účinnosti dne 21. 1. 2014, řeší rovněž prostor
části Řepová. V územním plánu se nepočítá s rozšířením zastavitelného území v prostoru
migračního objektu.
d) Obdobný problém může vzniknout i na lokalitě rybníčka u Maletína. Zpracovatel
dokumentace sice uvádí možnost migrace živočichů (zde především obojživelníků)
dlouhým mostním objektem, v rámci dokumentace ani studie však není specifikován směr
migrace živočichů. Je tak otázkou zda je uvažována migrace živočichů směrem k lesu proti
proudu drobného toku (směrem severovýchodním), kdy mohou využít migrační potenciál
mostu, nebo nejkratší cestou k lesu (směrem severozápadním). V případě preferování
„severozápadní“ trasy migrace živočichů by docházelo k situaci, že (zejména obojživelníci)
by usměrnili migraci podél tělesa dálnice resp. zábran z pletiva či jiného materiálu, kdy na
jejich konci by se pokusili přelézt přes těleso dálnice s rizikem hromadného úhynu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V trase je v km 95,955, tedy v prostoru rybníčku u Maletína, navržen most migračních
rozměrů šířky 270 m a výšky 16 m. Migraci obojživelníků byla v rámci zoologického
průzkumu (viz Příloha č. 8 – biologický průzkum a podklady pro přílohu č. 9 -. RMS)
věnována náležitá pozornost. Vzhledem k tomu, že se směry migrací v průběhu let mohou
měnit, bylo navrženo zabezpečení migrační cesty jak severovýchodním, tak i
severozápadním směrem. V případě severovýchodního směru je využití velkého mostního
objektu pro obojživelníky zcela dostatečné. Severozápadní trasa je v RMS rovněž
uvažována, její zprůchodnění je navržené umístěním speciálních propustků pro
obojživelníky.
Na úrovni technické studie není možné vymezit přesné umístění propustků, to je řešeno až
po přesném zaměření trasy ve stupni DÚR. RMS se proto zabývá vymezením určitých
prostorů (od km – do km), ve kterých bude vhodné stávající mostní objekty doplnit o další
možnosti průchodu (viz str. 65 RMS). U Maletína je navrženo umístění propustku (série
propustků) mezi objekty č. 7 a 8. Prostor mezi mostem a propustky bude zabezpečen
instalací trvalé naváděcí bariéry. Její celkový rozsah bývá standardně upřesněn ve stupni
DÚR, pro toto řešení je požadováno v souladu s metodickými přístupy ve fázi DÚR řešit
Detailní migrační studii. Lze mít za to, že vhodnou kombinací trvalých bariér a umístěním
propustků a mostního objektu bude prostor rybníčku dostatečně zprůchodněn.
e) S ohledem na zpracování migrační studie tak ČIŽP konstatuje, že se zpracovatel spíše
zabýval překreslením a návrhem čar migračních koridorů na mapových podkladech bez
ohledu na všechny okolnosti lokalit (územní plány obcí, směry migrace aj.) než zajištěním
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migrační prostupnosti území s ohledem na přirozenou a stávající migraci všech druhů
živočichů. Podkladem migrační studie by také měly být průzkumy využití migračního
potenciálu na jiných, podobných a již realizovaných objektech dálniční síti v ČR, než jen
strohé konstatování, že takovéto objekty a v takovýchto stavech jsou pro zajištění migrace
konkrétních živočichů dostačující.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z formy vypracování RMS není dle názoru zpracovatelů posudku relevantní tvrzení, že
k formulování závěrů v RMS došel autorský tým zpracovatelů dokumentace bez ohledu na
okolnosti lokalit. Základním podkladem migrační studie byl:
a) Podrobný zoologický průzkum celého zájmového území záměru, mj. zpracovaný
s důrazem na migrace obojživelníků.
b) Informace mysliveckých sdružení – zpracovatel dokumentace souhlasí s tím, že
členové mysliveckých sdružení jsou detailně obeznámeni se situací v celém prostoru.
Proto byla všechna dotčená myslivecká sdružení kontaktována (dopisem s přiloženými
mapovými podklady, následně e-mailem, telefonicky) s prosbou o spolupráci. Veškeré
obdržené informace byly do RMS zapracovány, včetně zakreslení migračních tras
živočichů.
c) Mapové podklady vedení Dálkových migračních koridorů. Jedná se o celostátní podklad
vydaný Agenturou ochrany přírody a krajiny. Vedení koridorů bylo vymezeno na
základě speciálních terénních průzkumů a mapováním biotopů. Tyto koridory jsou
pravidelně aktualizovány a odráží tak reálnou situaci v daném území.
d) Další mapové podklady. Trasa záměru je vedena v maximální míře mimo území obcí.
V žádném z územních plánů obcí není plánována taková výstavba, která by negativně
ovlivňovala migraci živočichů ve vztahu k záměru. Naopak koridor trasy je již
dlouhodobě fixován v územních plánech a schválen v Zásadách územního rozvoje
obou dotčených krajů. Vzhledem k tomu, že územní plány obcí jsou dynamické a
podléhají pravidelným změnám, zejména ve vtahu k plánování obytné výstavby, je
nezbytné, aby právě územní plánování bylo základním nástrojem zohledňujícím
problematiku fragmentace krajiny a migrace živočichů. Mapa Dálkových migračních
koridorů Agentury ochrany přírody a krajiny je jedním z podkladů, které by měly být
respektovány při plánování další výstavby jednotlivých obcí.
Z hlediska využití průzkumů na jiných migračních objektech: zpracovatel dokumentace se
domnívá, že využití oficiálních materiálů Ministerstva dopravy (Technické podmínky MD č.
180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy,
schváleno MD dne 27. 7. 2006) a Ministerstva životního prostředí (Metodická příručka
„Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy“, 2011, jako výstup projektu vědy a
výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR VaV-SP/2d1/11/07 „Zvyšování účinnosti
migračních objektů na dálniční a silniční síti v ČR.“) jako podkladů pro zpracování
Rámcové migrační studie plně respektuje požadavek na zahrnutí zkušeností z jiných
objektů v ČR. Oba materiály jsou sumarizací jak českých, tak i zahraničních zkušeností,
což dokládá rozsáhlý soupis české i zahraniční literatury obou publikací. Monitorování
účinnosti migračních objektů, zejména pomocí fotopastí a kamerových systémů, jsou dnes
již běžnou součástí provozu dálničních komunikací zejména v zahraničí (např. rozsáhlé
průzkumy v USA, Kanadě, Holandsku, Francii aj.). Teorie migračního potenciálu a
doporučené parametry migračních objektů v české metodické příručce byly zpracovány
právě na základě publikovaných monitoringů využití realizovaných staveb v ČR a zahraničí.
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Opět je účelné připomenout, že autor dokumentace je autorem citovaných metodických
materiálů, takže není důvod pochybovat o korektnosti předložené rámcové migrační
studie. Dále je nutno konstatovat, že ve fázi DÚR na RMS pro fázi EIA navazuje Detailní
migrační studie, která problematiku migrace v dotčeném území optimalizuje a konkretizuje,
včetně příslušných opatření.
f) V souvislosti se zpracovaným biologickým posouzením ČIŽP upozorňuje na další
připomínky Obecního úřadu Maletín, ve kterých poukazuje na výskyt dalších zvláště
chráněných druhů živočichů v dotčeném území. Jelikož se výše uvedené připomínky
místně znalého orgánu státní správy odkazují na konkrétní skutečnosti, nelze je v žádném
případě považovat za bezpředmětné a je nutné v dalších fázích projektové a stavební
přípravy požadovat doplnění průzkumů a průběžný monitoring stavu území (i s ohledem na
nekonkrétnost období výstavby - viz výstavby dálniční sítě v ČR obecně).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Konkrétní připomínky Obecního úřadu Maletín již byly komentovány s tím, že ani autor
dokumentace, ani autor posudku si nekladou nárok, že vždy mohou být aktuálně zastiženy
všechny ochranářsky významné druhy s ohledem na charakter a jedinečnost vegetačního
období konkrétního roku, ve kterém je průzkum řešen. Mj. na základě situace, kdy mezi
fází EIA a fází dalších stupňů projektové přípravy záměru může uplynout delší období, je
plně legitimní požadovat aktualizaci biologického průzkumu i v těchto fázích, přičemž tyto
průzkumy jsou standardní součástí stupně DÚR. Proto je v podmínkách návrhu závazného
stanoviska formulován požadavek na aktualizovaný biologický průzkum pro fázi DÚR s tím,
že je formulováno ještě doporučení ve smyslu potřeby ověření výskytu klíčových
zájmových druhů živočichů před vlastní výstavbou. Tedy v jarním období roku uvažované
výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu formou ověření výskytu ochranářsky
významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto druhů.
g) ČIŽP dále upozorňuje na skutečnost, že v rámci biologického průzkumu nebyl zjišťován
výskyt letounů v lokalitách záměru a vliv záměru na jejich přirozený vývoj. S ohledem na
skutečnost, že dojde v důsledku výstavby k vykácení cca 20 ha lesních porostů a dalších
porostů dřevin, ve kterých se může tato skupina u nás přezimujících živočichů vyskytovat,
je třeba doplnit dokumentaci o studii vlivů na tuto skupinu živočichů. Stejně tak by měly být
posouzeny případně i další opomenuté skupiny živočichů, které mohou být na předmětném
území dotčeny, a vyhodnoceny vlivy záměru na ně (např. vodní ekosystém a rybí
společenstva na navazujících úsecích toků ve vztahu ke stavebním pracím u koryt vodních
toků a prameništích v místech, kde se bude pohybovat stavební technika apod.).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podrobné zkoumání výskytu letounů nebylo realizováno a přesahuje podle našeho názoru
běžný rozsah průzkumu v rámci EIA. Pokud to bude orgány ochrany přírody požadováno,
je možné to realizovat v biologického průzkumu v DÚR, který je zahrnutý do návrhu
opatření. Základní průzkum vodního ekosystému byl proveden, detailnější může být
předmětem průzkumu ve stupni DÚR. Jak je již několikrát zmíněno, v podmínkách návrhu
závazného stanoviska je formulován požadavek na aktualizovaný biologický průzkum pro
fázi DÚR s tím, že je formulováno ještě doporučení ve smyslu potřeby ověření výskytu
klíčových zájmových druhů živočichů před vlastní výstavbou. Tedy v jarním období roku
uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu formou ověření výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto
druhů.
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h) Poslední připomínkou poukazujeme na zmatenost jednotlivých úseků vizualizace (jiné
mapy k fotografiím a jiné stavy) a jejich prohození i v rámci hodnocení krajinného rázu např. k novému stavu na lokalitě jedna je přiložen jiný úsek na mapě, na lokalitě stávající
stav má jinou mapu atd.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním je nutno vyjádřit souhlas zpracovatele posudku s odkazem na
komentář v příslušné kapitole posudku k popisu krajiny a krajinného rázu.
12) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
vyjádření ze dne 9.1. 2017 č.j.: KHSOC/32691//2016/SU/HOK
Podstata vyjádření:
Po zhodnocení souladu předložené dokumentace dotýkající se zájmů chráněných orgánem
ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a s nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení
vlády č.272/2011 Sb.) vydává Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v
Olomouci toto
Vyjádření:

S dokumentací záměru „Dálnice D 35 v úseku Staré Město - Mohelnice“, orgán ochrany
veřejného zdraví souhlasí.
V souladu s § 77 odst.l zákona č.258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky
investorem: k územnímu řízení KHS požaduje předložit aktualizovanou hlukovou studii
zpracovanou akustikem, která bude navazovat na zpracovatele p. ing. Petra Jurtina
Ametrise a ing.Michaelu Vrdlovcovou a zohlední zdroje hluku z uvažovaného záměru s
konkrétními návrhy protihlukových opatření ve vztahu k okolní obytné zástavbě, upřesní
délky a výšky navržených protihlukových clon na základě podrobnějšího projekčního řešení
a případných nových dopravních zátěží a v případě potřeby navrhne na dotčených
obytných objektech individuální protihluková opatření. Protihluková opatření musí být
zakompletována v projektové dokumentaci s cílem dodržet požadované hygienické limity.
U obytných objektů, u kterých nebude možné zajistit plnění hygienických hlukových limitů,
bude nutné vyřešit změnu jejich využití, případně je vykoupit - požadavek podle § 30
zákona č.258/2000 Sb. a § 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek je zapracován do podmínek závazného stanoviska.
13) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
vyjádření ze dne 29.12. 2016 č.j.: KHSPA 22429/2016/HOK-Sy
Podstata vyjádření:
Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví KHS nemá k přeložené dokumentaci připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
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14) Obvodní báňský úřad
pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
vyjádření ze dne 29.12. 2016 č.j.: SBS 41062/2016/OBÚ-09/1
Podstata vyjádření:
Dne 16. 12. 2016 bylo na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) zaevidováno
pod č.j. SBS 41062/2016 Vaše oznámení, ze dne 8. 12. 2016, pod čj. 81497/ENV/16
ohledně posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město
- Mohelnice“, ke kterému vydáváme následující vyjádření.
OBÚ v Hradci Králové již vydal vyjádření k uvedenému záměru pod č.j. SBS
00700/2012/OBÚ-09/1, které je stále platné:
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v
Hradci Králové dne 6. ledna 2012 pod čj. SBS 00700/2012 obdržel Vaší žádost ohledně
vyjádření k záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku Staré Město - Mohelnice“, ke které
sdělujeme následující.
K uvedenému záměru sdělujeme, že ze strany zdejšího úřadu není připomínek.
Podle ustanovení § 3 písm. i) zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o
státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů jsou podzemní práce spočívající v
hloubení důlních jam, v ražení štol a tunelů (mezi Petrušovem a Maletínem), jakož i ve
vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300m krychlových horniny, tzv.
činností prováděnou hornickým způsobem (dále jen ČPHZ).
Při ČPHZ musí být dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu, zásady báňské technologie, jakož i požadavky ochrany pracovního prostředí, (§ 5
odst. 1 citovaného zákona, vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek).
ČPHZ může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro
tuto činnost vydáno podle vyhlášky ČBÚ č.15/1995 Sb., oprávnění. ČPHZ může
organizace provádět jen na základě povolení vydaného podle citovaného zákona, horního
zákona (zákona č.44/1988 Sb., ve znění pozdějších zákonů) nebo podle zvláštních
právních předpisů nebo na základě ohlášení, pokud to tyto předpisy připouštějí, (§ 5 odst. 2
citovaného zákona).
Organizace provádějící ČPHZ je povinna ohlásit OBÚ se sídlem v Hradci Králové,
Wonkova 1142, Hradec Králové, PSČ 500 02, e-mail: podatelna.hkralove@cbusbs.cz,
datová schránka: gf9adwf zahájení, přerušení a ukončení ČPHZ v rozsahu a lhůtách
stanovených vyhláškou ČBÚ č.104/1988 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, (§ 5 odst. 4
citovaného zákona).
V případě nakládání s výbušninami musí být mj. respektována část třetí zákona č. 61/1988
Sb., ve znění pozdějších zákonů, (§21 až § 36 citovaného zákona).
Pokud budou prováděny geologické práce, musí být v plném rozsahu respektován i zákon
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších zákonů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Dále uváděné požadavky vyplývají
z příslušných legislativních předpisů a musí být respektovány bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí.
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15) Obvodní báňský úřad
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
vyjádření ze dne 9.1. 2017 č.j.: SBS 41132/2016/OBÚ-05/2
Podstata vyjádření:
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále též OBÚ),
jako místně příslušný podle ust. § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu
vrchního dozoru státní báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a věcně
příslušný podle ust. § 41 odst. 2, písm. m) téhož zákona, převzal dne 19. 12. 2016 Vaše
podání ve věci: Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru „Dálnice D35 v
úseku Staré Město - Mohelnice“ na životní prostředí. OBU, po seznámení se s výše
uvedenou dokumentací, bere tuto na vědomí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
16) Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
vyjádření ze dne 11.1. 2017 č.j.: 85258/ENV/16 – 4588/630/16
Podstata vyjádření:
Po prostudování předložené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č.
100/2001 Sb., Vám sdělujeme, že k záměru nemáme z hlediska našich kompetencí žádné
zásadní připomínky.
Souhlasíme s navrženými opatřeními v kapitole D IV. "Charakteristika opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné" (str. 264 - 273) předložené
dokumentace a považujeme za vhodné je zohlednit v dalších fázích procesu EIA (zejména
se jedná o návrh vhodných migračních opatření).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
Odpovídající opatření jsou zapracována do stanoviska o hodnocení vlivů.
17) Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a
krajiny
vyjádření ze dne 9.1. 2017 č.j.: 85258/ENV/16 - 2178/660/16
Podstata vyjádření:
V navrhované trase dálnice nejsou území, jejichž ochrana nebo evidence spadá do
kompetence odboru 660. Ke zveřejněné dokumentaci nemáme připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
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18) Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru ochrany ovzduší
vyjádření ze dne 24.1. 2017 č.j.: 85258/ENV/16 - 3159/780/16
Podstata vyjádření:
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba bezmála 19 km úseku dálnice D35 mezi
Starým Městem a Mohelnicí, který pojme dopravu z dnes již kapacitně nevyhovující silnice
I/35.
Podle map pětiletých průměrů koncentrací z let 2011-2015 nedochází na většině území,
kterým dálnice vede k překračování imisních limitů. Pouze v okolí města Mohelnice je
překročen imisní limit pro 36. nejvyšší hodnotu 24hodinové koncentrace PM10 (50,1 µg.m-3,
IL 50 µg.m-3) a imisní limit pro benzo[a]pyren (1,05 – 1,56 ng.m-3, IL 1 ng.m-3).
Vliv záměru na imisní situaci nelze v současné době zodpovědně posoudit, protože
rozptylová studie trpí řadou nedostatků.
Fází výstavby se rozptylová studie zabývá pouze velmi okrajově. Vyčíslena je pouze část
emisí. Řada technických detailů totiž není uvedena ani v dokumentaci – například zda
bude míchání betonu či živičné směsi pro povrch dálnice probíhat na místě, nebo zda
budou dováženy.
Modelová rychlost pro kategorii nákladních automobilů byla stanovena na 120 km/h, což
zjevně neodpovídá realitě, navíc zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, §18 stanovuje pro vozidla nad 3,5 t maximální rychlost pouze 80 km/h.
Modelová rychlost pro osobní automobily byla stanovena na 130 km/h, odpovídá tedy
právě rychlostnímu limitu.
Meteorologické podklady neodpovídají požadavků vyhlášky 415/2012 Sb., chybí grafické
znázornění větrných růžic a tabelární výčet četností výskytu jednotlivých tříd stability a tříd
rychlosti větru. Není vysvětleno, proč byly použity větrné růžice z bodů na okraji
posuzovaného záměru (Moravská Třebová, Mohelnice). Lze se navíc oprávněně domnívat,
že tyto větrné růžice nejsou pro většinu posuzovaných lokalit reprezentativní. Trasa dálnice
totiž z většiny prochází Zábřežskou vrchovinou, zatímco Moravská Třebová i Mohelnice
leží v mnohem nižších polohách, mimo Zábřežskou vrchovinu.
Podle rozptylové studie záměr neprochází zastavěným územím žádné obce, není tedy
zapotřebí získání závazného stanoviska MŽP, resp. provedení kompenzačních opatření. Z
veřejně dostupných materiálů – Územní plán města Mohelnice (http :/ /www .mohelnice. cz/
assets/File.ashx?id_org=9803&id_dokumenty=218212) – se ale jeví, že záměr zastavěným
územím procházet bude (oblast Dolní Krčmy). Jedná se navíc o území s překročeným
imisním limitem benzo[a]pyrenu, takže při splnění i dalších podmínek by bylo zapotřebí
kompenzační opatření realizovat.
Na základě výše uvedených připomínek požaduje Odbor ochrany ovzduší přepracování
rozptylové studie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě tohoto vyjádření vstoupil zpracovatelský tým dokumentace v jednání s MŽP,
odborem ochrany ovzduší a současně předložil materiál reagující na tyto připomínky (tento
materiál je doložen v Příloze č.1 předkládaného posudku). Na základě tohoto podkladu
Odbor ochrany ovzduší MŽP vydal nové, dále uvedené vyjádření.
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19) Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru ochrany ovzduší
vyjádření ze dne 21.2. 2017 č.j.: 13264/ENV/17 - 517/780/17
Podstata vyjádření:
Na základě jednání se zpracovatelem dokumentace EIA a dodání doplňujících podkladů
(viz příloha), které vedly k objasnění připomínek uvedených v předchozím vyjádření č. j.
85258/ENV/16, Vám zasílám doplňující vyjádření k záměru „Dálnice D35 v úseku Staré
Město - Mohelnice“ z hlediska ochrany ovzduší.
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba bezmála 19 km úseku dálnice D35 mezi
Starým Městem a Mohelnicí, který pojme dopravu z dnes již kapacitně nevyhovující silnice
I/35.
Podle map pětiletých průměrů koncentrací z let 2011-2015 nedochází na většině území,
kterým dálnice vede k překračování imisních limitů. Pouze v okolí města Mohelnice je
překročen imisní limit pro 36. nejvyšší hodnotu 24hodinové koncentrace PM10 (50,1 µg.m-3,
IL 50 µg.m-3) a imisní limit pro benzo[a]pyren (1,05 -1,56 ng.m-3, IL 1 ng.m-3).
V části obce Mohelnice (oblast Dolní Krčmy) prochází záměr zastaveným územím obce.
Zároveň se jedná o oblast s překročeným imisním limitem pro benzo[a]pyren. Příspěvek
záměru v této oblasti bude menší než 1 % imisního limitu (0,5 %), proto není zapotřebí
realizovat kompenzační opatření.
V některých částech záměru dojde jeho realizací k výraznému nárůstu imisní zátěže benzo[a]pyren až 7,3 % imisního limitu, PM10 (roční koncentrace) až 2,4 % imisního limitu,
NO2 až 6,7 % imisního limitu. K překročení imisních limitů by však docházet nemělo.
Stavba dálnice D35 je zahrnuta v Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu
Severovýchod a také zónu Střední Morava jako opatření AB1 - Realizace páteřní sítě
kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu.
Odbor ochrany ovzduší považuje tento záměr z pohledu ochrany ovzduší za
akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak již bylo uvedeno v předcházející části posudku, výstupy řady studií v dokumentaci
uvedených, tedy včetně rozptylové studie, budou v rámci další projektové přípravy
aktualizovány na základě upřesnění technického řešení trasy a aktualizace dopravních
modelů. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba dálnice D35 je zahrnuta v Programu
zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod a také zónu Střední Morava jako
opatření AB1 - Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu,
zpracovatelský tým posudku doporučuje, aby v rámci aktualizace rozptylové studie byl
porovnán stav při neprovedení záměru a stav po realizaci záměru z hlediska bilance
produkovaných emisí tak, aby byl jednoznačně doložen přínos navrhovaného řešení.
20) Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru ochrany vod
vyjádření ze dne 19.12. 2016 č.j.: 85258/ENV/16 - 3400/740/16
Podstata vyjádření:
Ke zveřejněné dokumentaci záměru „Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“ za
oblast ochrany vod a povodňové ochrany neuplatňujeme připomínky.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.
21) Myslivecký spolek Hubert Maletín
vyjádření ze dne 15.1. 2017 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Nesouhlasné stanovisko ke stavbě dálnice R 35 v úseku Maletín-Javoří
a) Myslivecký spolek posuzuje stavbu R 35 ve dvou rovinách, pokud se podíváme z
hlediska myslivosti a ochrany zvěře, musíme konstatovat, že nedostatky jsou v místě
mimoúrovňové křižovatky u Javoří v úseku 99. V této oblasti, kde pramení Býčina je i
přirozený koridor migrace zvěře a není zde žádné řešení tohoto pohybu zvěře. V úseku 9698 je touto stavbou zcela a nenávratně poškozeno teritorium zvěře vysoké. V úseku 94-98
je určitě absence oplocení po obou stranách stavby a celkové oddělení pásem vzrostlého
lesa taktéž po obou stranách.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V okolí km 98 trasa kříží významnou migrační cestu živočichů, což je v RMS patřičně
zohledněno. Na základě podrobného zoologického průzkumu, celostátních dat vymezení
Dálkových migračních koridorů (data z Agentury ochrany přírody a krajiny) a údajů
poskytnutých mysliveckými sdruženími byl úsek v km 96,2-98,5 vymezen jako úsek
s migračním významem, v 98,0-98,5 je vymezen migrační profil č. 4 (křížení dálkového
migračního koridoru a lokálního biokoridoru), viz str. 24 v RMS.
V km 97,9 je podle technické studie umístěn velký mostní objekt přes přirozenou migrační
cestu živočichů – údolí s vodním tokem, s následujícími migračními rozměry: šířkou 190 m
a výškou 35 m. Lze mít za to, že tento migrační objekt je naprosto dostačující pro všechny
kategorie živočichů, což je v souladu s metodickou příručkou „Průchodnost silnic a dálnic
pro volně žijící živočichy“ (2011). Tato publikace je výstupem projektu vědy a výzkumu
Ministerstva životního prostředí ČR VaV-SP/2d1/11/07 „Zvyšování účinnosti migračních
objektů na dálniční a silniční síti v ČR.“ Za zcela optimální se pro nejnáročnější kategorii
živočichů považuje dle metodiky objekt šířky větší než 60 m. Dalším mostním objektem je
most v km 99,75 šířky 20 m a výšky 5 m. Oba objekty jsou vzdálené od sebe 1,85 km, což
je v souladu s platnou metodikou.
Základním naváděcím opatřením pro živočichy je oplocení celé trasy komunikace, včetně
km 94-98, a vegetační úpravy, což je standardní řešení v rámci celé silniční sítě. Studie
vegetačních úprav je automatickou součástí Dokumentace pro územní rozhodnutí, ideálně
ve spolupráci se zpracovateli Detailní migrační studie. Vybudování speciálního zeleného
pásu přesahujícího hranice pozemků vlastní stavby musí investor řešit v rámci
kompenzačních opatření s majiteli dotčených pozemků.
b) Druhý pohled na stavbu R 35 je ekologický. Nenávratná devastace v úseku 94-95,
vytlačení přírodních druhů, jako je čolek horský, vydra říční, skokan hnědý, kuňka
zlatobřichá, ropucha zelená a krátkonohá, které v místě vyústění tunelu mají přirozené
teritorium.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Poněvadž zákonná lhůta pro vypracování posudku v období po předání přepracované
dokumentace a pro vypořádání vyjádření k ní podaných neumožňuje detailní ověření stavu
bioty v terénu, provedl zpracovatelský tým posudku i konzultaci se zpracovatelem
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dokumentace ohledně přístupu k provedení biologického průzkumu nad rámec informací,
které Dokumentace poskytuje.
Zpracovatel dokumentace potvrdil, že v dokumentaci jsou prezentovány pouze druhy,
které byly fyzicky zaznamenané během průzkumu, nikoliv druhy uváděné v literatuře,
v různých online databázích apod. Zpracovatel posudku má za to, že je legitimní upozornit
na tento nedostatek a doplnit údaje k dalším druhům. V trase bude ještě proveden
podrobný průzkum ve fázi zpracování dokumentace do územního řízení (DÚR). Jednou
z priorit by mělo být ověření výskytu obojživelníků v úsecích km 94-96, tato podmínka je
zahrnuta do návrhu závazného stanoviska.
K výskytu uváděných druhů je možno konstatovat následující:
Čolek horský: v úseku km 94-96 byl v roce 2015 zjištěn pouze čolek obecný (v tůni u
rybníka severně od Maletína). Kromě tohoto rybníka, ležícího v těsné blízkosti trasy, byl
podrobně zkoumán i zatopený lom severně od trasy (km cca 94,5) a rybníček na okraji
lesa na západním okraji obce Maletín. Čolek horský zde nebyl v roce 2015 nalezen,
přestože jsou zde pro něho vhodné lokality, výskyt je zde pravděpodobný a je uváděn
z blízkého okolí. Je třeba zmínit, že rok 2015 byl extrémně suchý a všechny mělké
deprese, tůňky apod. byl již koncem jara vyschlé.
Vydra říční: výskyt zde nebyl během průzkumu potvrzen, je ale možný. Vzhledem
k šíření vydry v rámci celé ČR byla všechna opatření při přemostění vodních toků
řešena tak, aby vyhovovala migraci vydry, bez ohledu na to, zda byla vydra zjištěna
v rámci biologického průzkumu. Rozměrové parametry mostů a zachování tzv. suché
cesty vyhovují u všech vodních toků podmínkám pro migraci.
Skokan hnědý: v tomto úseku byl zjištěn na dvou lokalitách (místa rozmnožování).
Kuňka zlatobřichá (myšleno pravděpodobně kuňka žlutobřichá): v uvedené oblasti se
tento druh vůbec nevyskytuje, viz následující obrázky:

Obrázek: Mapa výskytu kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) (údaj z BioLib – Biological Library,
http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id81/.
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Obrázek: Mapa výskytu kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) (údaj z www.biomonitoring.cz ).

Ropucha zelená: v trase zjištěna na lokalitě Křemačov, v teplejší nížinné oblasti. Jde o
teplomilný, původně stepní druh vyhýbající se lesním porostům. Výskyt ve smrčinách u
Maletína v nadm. výšce cca 500 m je velice nepravděpodobný.
Ropucha krátkonohá: ve vyjádření je pravděpodobně uvedena zcela omylem, neboť
tento druh žije v rámci České republiky pouze v Čechách (viz následující obrázky).

Obrázek: Mapa výskytu ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) (údaj z BioLib –
http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id79/)
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Obrázek: Mapa výskytu ropuchy krátkonohé (Bufo /Epidalea/ calamita) (údaj z www.biomonitoring.cz)

K aktuálnímu stavu rybníčku severně od Maletína, který je Dokumentací stanoven jednak
jako významná zoologická lokalita, jednak jako rozmnožiště obojživelníků a který trasa
těsně míjí kolem km cca 95,9, pokládá za potřebné zpracovatel posudku poznamenat
několik aktuálních okolností. Předně došlo k odbahnění rybníčku s tím, že sediment byl
vyhrnut ve formě elevace s příkrým svahem k severnímu břehu rybníčku v prostoru nátoku
občasné vodoteče z remízu, která byla přehrazena kamennou hrázkou. Došlo k patrnému
snížení hladiny rybníka, která je výrazně výškově níže oproti okraji litorálu, takže vodní
plocha s litorálem aktuálně nekomunikuje. Tento stav byl na lokalitě, která je evidovaným
rozmnožištěm obojživelníků a významnou zoologickou lokalitou dokladován dne 12.4.2017,
tedy v počáteční části reprodukčního období obojživelníků, přičemž poklesem hladiny
mimo litorál může být reprodukce ohrožena. Doklad aktuálního stavu na následujících
obrázcích:
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K „nenávratné devastaci a vytlačení přírodních druhů“: silnice je v úseku km 93-94 vedena
tunelem o délce více jak 1 km. Hlavní údolí pravostranného přítoku Mírovky je přemostěno
dostatečně dlouhým a vysokým mostem. Migrace živočichů, vázaných na vodu
(obojživelníci, vydra) bude umožněna.
c) V této lokalitě je i odpradávna masivní podloží z kvalitního pískovce. Za připomenutí
stojí, že z něj byly vystavěny památky v Olomouci (Bazilika, kašna a jiné stavby na
náměstí) i v Moravské Třebové (Zámek). Je zde cenné naleziště zkamenělin, které při
stavbě budou zničeny. Za zcela zásadní ekologické selhání plánu stavby R 35 je
bezohlednost projektu vůči vodním zdrojům. Již zmíněný úsek 94-94 je v místě prameniště
nejen Mírovky, ale je zde prameniště pitné vody vysoké kvality, neboť je čištěna právě
pískovcovými vrstvami. Celá tato oblast je zdrojem vody, voda pramení nejen na úpatích
ale i na povrchových místech odkud stéká k úpatí.
Pro doložení přikládáme i body GPS :
49.8051417N, 16.7685742E studánky LČR
49.8139181N, 16.7741575E povrchový pramen
49.8170417N, 16.7774619E povrchový pramen
49.8173297N, 16.7523908E studny ve skále, bývalé hranice Sudet (Petrušov)
49.8009392N, 16.7398939E studna pro obec (Dětřichov)

Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice podzemních vod se vyjádřili přímo autoři Hydrologického posouzení. Jejich
vyjádření je následující: Je skutečností, že úsek D35 v km 94 – 95 přetíná pískovce
perucko-korycanského souvrství cenomanského stáří, které dosahují mocnosti až několik
desítek metrů a v terénu vystupují v úzkém, cca 300 m širokém pruhu. Přechod
komunikace D35 přes tyto pískovce nemá ale alternativu, protože výskyt uvedených
pískovců lemuje v severojižním pruhu severovýchodní okraj geologické jednotky kyšperská
synklinála a to cca 20 km ve směru k severu a téměř 10 km ve směru k jihu. Komunikace
spojující tento úsek Čech s Moravou musí tyto pískovce přetnout tak jako je protíná
současná silnice I/35, železniční trať hlavního koridoru Praha – Česká Třebová – Olomouc,
apod.
V textu vyjádření se dále uvádí, že zde pramení Mírovka a celá oblast je zdrojem vody
vysoké kvality, která zde vyvěrá na povrch. I toto konstatování je pravdivé, a vztahuje se
opět prakticky na celý pruh cenomanských sedimentů, jak je popsáno výše. Zmíněný pruh
pískovců je pro vodu dobře propustný, v důsledku někdejšího vrásnění je vysoko vyzdvižen
nad okolní krajinu, a proto je pramenní oblastí zdejších toků. Zde, v navržené trase D35,
právě tak jako kdekoliv v území výstupu cenomanských pískovců na povrch terénu několik
km směrem k severu nebo několik km směrem jihu pramení povrchové toky. Těmto tokům
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se nelze vyhnout. To však neznamená, že není povinnost tyto toky chránit. Proto
dokumentace EIA toto území označila jako jediné v celé trase Moravská Třebová –
Mohelnice územím zvýšené rizikovosti kvantitativního ovlivnění podzemní vody a současně
i kvantitativního a kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemní a povrchové vody, jak je patrné
z následujícího obrázku.
Obrázek: Vyznačení rizikovosti pro vodní zdroje (zelená barva označuje riziko kvantitativního ovlivnění
podzemní vody a modrá riziko kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemní i povrchové vody)

V hydrologickém posouzení (viz příloha dokumentace EIA č. 5) je uvedeno, jaká opatření
na ochranu těchto vod musí být provedena, aby nedošlo k jejich ohrožení. Kromě
podrobného průzkumu vodních zdrojů a podmínek jejich ochrany ve fázi projektové
přípravy stavby se již dopředu uvažuje například o těchto ochranných opatřeních:
v nejvíce rizikovém úseku celé posuzované trasy, tj. přibližně v km 91-97 (infiltrační
čelo kyšperské synklinály) a kolem km 105-106 (Křemačovský rybník) budou
zbudovány obvodové příkopy s nepropustným provedením dna
pro ochranu vod budou v této trase vybudovány dešťové usazovací (retenčněakumulační) nádrže, které zrovnoměrní odtok vody z míst s nulovým vsakem vody do
půdy
při stavebních pracích v celé posuzované trase komunikace je nezbytné vypracovat
havarijní plán, řešící krizové situace, při kterých by mohlo dojít k ohrožení jakosti vod
d) Dále pak v úseku 96 je obrovské bezpečnostní riziko kontaminace záložních vodních
zdrojů Dolní Bušínov. Prameniště potoku Jahodná je přítokem do těchto zdrojů GPS
49.8128969N, 16.8019322E. Je zde riziko nejen havárie vozidel, ale ve všech místech,
máme na mysli úseky 94,95,96, bude docházet při obrovském nárůstu provozu vozidel k
narůstajícímu znečišťování vodních zdrojů oxidem uhličitým spadem do půdy a následně
do vody.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po provedených konzultacích dospěl k závěru, že záložní vodní
zdroje Dolní Bušínov (tedy zdroje, ze kterých není povolen odběr vod pro veřejné
zásobování a obec je zásobována pitnou vodou ze zdroje Lesnice, náležející ke
skupinovému vodovodu Zábřeh na Moravě) souvisejí s prameništěm toku Jahodná.
Prameniště toku Jahodná je situováno jednak ve vzdálenosti několika set metrů od trasy
D35 a dále několik km západním směrem od obce a se zdroji v Dolním Bušínově není
tento povrchový tok v hydraulické ani hydrologické souvislosti. Zdroje v obci Bušínov totiž
nejímají povrchovou vodu, ale podzemní vody vodního útvaru č. 66200 Kulm Drahanské
vrchoviny a naopak přebytky této podzemní vody obohacují průtok vody v toku Jahodná.
Je skutečností, znečišťování vodních zdrojů provozem z automobilové dopravy je
problémem. Emise z výfukových plynů, oděr z pneumatik a komunikací, všudypřítomné
prachové částice atd., mají vliv na životní prostředí, včetně vod. Proto jsou snahy
navrhovat vedení tranzitní dopravy tak, aby vodní zdroje byly ohroženy co nejméně.
Z tohoto důvodu je projednávaná trasa D35 v úseku mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí
vedena vesměs mimo ochranná pásma vodních zdrojů sloužících pro zásobování obyvatel
pitnou vodou, protože jejich ochrana je ze zákona veřejným zájmem. Trasa je vedena
většinově i mimo Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, a to s jedinou výjimkou, a tou
je nejvýchodnější část projednávané trasy D35 u Mohelnice, která zasahuje do CHOPAV
Kvartér řeky Moravy, a to z toho důvodu, že trasovat D35 ve směru na Olomouc není
možné mimo území CHOPAV Kvartér řeky Moravy.
Systém odvodnění záměru je v celé trase řešen svedením srážkových vod ze zpevněných
ploch do kanalizace a následně jejich zadržením v havarijních zařízeních (dešťové
usazovací nádrže s odlučovačem ropných látek).
e) Stanovisko všech členů Mysliveckého spolku Hubert Maletín je zcela nesouhlasné, a to
zejména s ohledem na nenávratné ekologické dopady narušení vodních zdrojů. Stát
nedostatečně chrání zdroje pitné vody a taktéž i nebrání rozsáhlému poškozování biotopu
v dané lokalitě projektované stavbě R 35. Trasa projektu by měla být vedena jiným místem,
kde by tak silně nepoškozovala životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jde o legitimní postoj jedné ze stran procesu EIA. Veškeré podané připomínky byly
komentovány a vypořádány, na základě některých byly do návrhu závazného stanoviska
promítnuty některé nové podmínky.

Pozn.: Veškerá vyjádření obdržená v rámci zveřejněné dokumentace EIA jsou doložena
v Příloze předkládaného posudku.
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VI.
CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Záměr je realizován na území Pardubického a Olomouckého kraje, a na katastrálních
územích obcí Staré Město, Dětřichov u Moravské Třebové, Borušov, Maletín, Krchleby,
Mírov, Mohelnice a Loštice.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na přírodní složky ekosystémů, na
obyvatelstvo prostřednictvím hlukové zátěže a částečně na povrchové a podzemní vody.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů
na životní prostředí formulovat následující:
ZÁVĚR:
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr

Dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice
zpracovaná oprávněnou osobou Doc. RNDr. Petrem Andělem CSc., který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti autorizace č.j. 7248/1155/OPV/93, autorizace prodloužena
č.j. 46345/ENV/16.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle
požadavku tohoto zákona z hlediska odpovídající vypovídací schopnosti pro posouzení
velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné před
zahájením stavby v etapě přípravy, ostatní doporučení jsou ze strany zpracovatele
posudku podmiňující pro etapu výstavby, respektive pro etapu provozu záměru. S ohledem
na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení uvedených v návrhu
stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr

Dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice
ve variantě V2 (jižní stopa) při respektování podmínek navržených předkládaným
posudkem
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VII. NÁVRH ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
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V Praze dne.....................
Č.j.:...................................
Vyřizuje:...........................
Tel.:..................................

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 9a odst.1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Výroková část
Název záměru:

Dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice

Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je výstavba dálnice D35 v úseku Staré Město
– Mohelnice, která se stane součástí strategického
dopravního tahu D35, který by měl propojovat severní
část území České republiky a tvořit paralelu k současně
přetížené dálnici D1. Celý záměr bude realizován
v nové trase. Šířkové uspořádání je navrženo v
kategorii D25,5/130 (100). Délka trasy je 18,9 km.
Součástí stavby jsou 4 mimoúrovňové křižovatky, 25
mostů, 1 tunel. Záměr je předložen ve dvou aktivních
variantách (V1, V2) lišících se v cca dvoukilometrovém
úseku:
V1 – hlavní varianta - celá trasa je vedena ve
čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130 (100), v km 98,0100,0 vedena v severní stopě
V2 – podvarianta - celá trasa je vedena ve čtyřpruhu
2+2, kategorie D25,5/130 (100), v km 98,0-100,0
vedena v jižní stopě
Zařazení záměru
dle přílohy č.1 k zákonu: kategorie I, bod 9.3 (Novostavby, rozšiřování a přeložky
dálnic a rychlostních silnic)
Umístění záměru:

Kraj: Pardubický
Obce: Staré Město, Dětřichov u Moravské Třebové,
Borušov
Katastrální území: Staré Město u Moravské Třebové,
Dětřichov u Moravské Třebové,
Prklišov
Kraj: Olomoucký
Obce: Maletín, Krchleby, Mírov, Mohelnice, Loštice
Katastrální území:Javoří u Maletína, Starý Maletín,
Krchleby na Moravě, Míroveček,
Řepová, Křemačov, Libivá, Podolí u
Mohelnice, Mohelnice, Újezd u
Mohelnice, Loštice
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Obchodní firma oznamovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ oznamovatele:

65 993 390

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona za
použití § 9a odst.1 a přílohy č.6 k zákonu
vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru

Dálnice D35 v úseku Staré Město - Mohelnice
ve variantě 2 (jižní stopa)
Ministerstvo životního prostředí na základě §9a odst.1 zákona
Stanoví
následující podmínky pro navazující řízení:
I. Podmínky pro fázi přípravy

1) v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit konečný rozsah MÚK Mohelnicesever z důvodu jejího kontaktu s hodnotnou nivou Mírovky, zejména s ohledem
na vyloučení zásahů do toku Mírovky včetně případných úprav toku Mírovky;
v této souvislosti prověřit i možnost prodloužení mostního objektu přes nivu
Mírovky v km 105,655
2) na základě geodetického zaměření terénu a všech dílčích průzkumů upřesnit
v rámci dokumentace pro územní řízení technické parametry finální trasy D35
Staré Město – Mohelnice a všech souvisejících stavebních objektů a na tomto
základě zejména:
minimalizovat zábor půdy v kategorii ZPF a PUPFL mimo vlastní trasu
minimalizovat zásah trasy do ekologicky citlivých území, zábor půdy omezit pouze na
nutnou míru; do těchto ploch neumísťovat žádné další doprovodné stavby - jedná se
především o tato citlivá území: lokality výskytu zvláště chráněných druhů, lesní
porosty, vodní toky a jejich nivy
přemostění vodních toků realizovat s co nejmenším zásahem do vlastního toku a
sousední nivy
respektovat závěry a doporučení dílčích aktualizovaných podkladových studií
k ochraně životního prostředí (akustická studie, rozptylová studie, hydrogeologický
průzkum, detailní migrační studie)

3) součástí dokumentace pro územní řízení bude na základě upřesněného
technického řešení a výsledků hydrogeologického a hydrologického průzkumu
projekt odvodnění navrhované komunikace, který bude zejména zahrnovat:
zpřesnění koncepce odvodnění na základě aktuálního hodnocení stavu dotčených
recipientů v době zpracování projektu ve vazbě nejen na vlastní komunikaci, ale také
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ve vazbě k ostatním zdrojům v povodí
upřesnit vymezená místa dešťových dosazovacích nádrží před zaústěním dešťových
vod do recipientů včetně jejich objemu a technického řešení pro odstraňování
potenciálního znečištění dešťových srážek nepolárními extrahovatelnými látkami
v nejvíce rizikovém úseku celé posuzované trasy, tj. přibližně v km 91-97 (infiltrační
čelo kyšperské synklinály) a kolem km 105-106 (Křemačovský rybník) budou
zbudovány obvodové příkopy s nepropustným provedením dna
pro úsek souběhu trasy s nivou a polohou rybníčku severně od Maletína, tj. přibližně
v km 95,2 - 96,4 rozpracovat v rámci odvodnění komunikace systém bezpečné
ochrany rybníčku a nivy z hlediska prevence před kontaminací povrchových vod
dešťovými vodami z komunikace
vypracování provozních a manipulačních řádů odvodňovacích zařízení

4) součástí dokumentace pro stavební povolení bude plán monitoringu vlivu stavby
na životní prostředí, který bude zahrnovat výběr monitorovaných složek životního
prostředí (zejména hodnocení hlukové situace, režimní sledování kvalitativních a
kvantitativních parametrů podzemních vod, monitoring průtoků dotčených
vodotečí, účinnost migračních objektů); harmonogram monitoringu rozdělit na
etapy před zahájením stavby, během stavby a po zahájení provozu
5) v rámci dokumentace pro územní řízení po zpřesnění termínu zprovoznění úseku
D35 Staré Město – Mohelnice aktualizovat dopravní model, a to dle následujících
požadavků:
dopravní model bude aktualizován na základě posledního sčítání dopravy se
zahrnutím všech aktuálních vstupních parametrů
dopravní model bude zpracován nejen pro hlavní trasu, ale také pro základní
přepravní trasy plánované v rámci výstavby
výstupy dopravního modelu budou zpracovány ve formě použitelné pro
aktualizovanou akustickou a rozptylovou studii jak pro fázi provozu, tak pro fázi
výstavby

6) součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie
zpracovaná na konkrétní technické parametry vybrané trasy podle platné
legislativy v době zpracování DÚR; aktualizovaná akustická studie bude
zahrnovat:
komplexní zhodnocení akustické situace v okolí trasy na základně aktualizovaného
dopravního modelu
upřesnění rozsahu protihlukových opatření navržených v dokumentaci EIA z hlediska
délky a výšky těchto opatření:
č.

km

umístění

výška/délka

materiál

PHC 1

102,596 – 103,231

Vlevo (most)

3 m/635 m

Absorpční PHC

2,5 - 5,5 dB

PHC 2

104,686 – 105,441

Vpravo

4 m/755 m

Absorpční PHC

3,0 - 5,0 dB

PHC 3

106,880 – 107,030

Vlevo

4 m/150 m

Absorpční PHC

PHC 4

107,672 – 108,552

Vlevo

5 m /880 m

PHC 5

108,000 – 109,100

Vpravo

5 m/1100 m

PHC 6

Podél stávající
komunikace I/35

Vpravo od okružní
křižovatky směrem k
ČSPH

3 m/270 m

Absorpční PHC oboustranně
Absorpční PHC oboustranně

účinnost PHC

poznámka
Vliv III/31522
v denní době
Vliv stávající
I/35

1,7 - 5,3 dB

Vliv MK

2,5 - 9,7 dB

Vliv II/644 a
II/635

Absorpční PHC

a jejich případné doplnění tak, aby bylo zajištěno splnění hygienických požadavků
v případě potřeby budou na dotčených obytných objektech navržena individuální
protihluková opatření
u obytných objektů, u kterých případně nebude možné zajistit plnění hygienických
hlukových limitů, bude nutné vyřešit změnu jejich využití, případně je vykoupit
při technickém návrhu protihlukových clon budou respektovány Technické podmínky
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Ministerstva dopravy č. 104 ve vztahu k ochraně ptáků (ve volné krajině navrhovat
PHC zásadně z neprůhledných materiálů)

7) záměr zasahuje mezi obcí Křemačov a městem Mohelnice do záplavového území
významného vodního toku Mírovka; proto veškerá plánovaná výstavba v
záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy,
s. p., Brno; stavba bude posouzena v rámci dokumentace pro stavební povolení z
hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a
rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní; při plánování větších staveb v
záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu
detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat;
zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit
odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q100; v aktivní
zóně záplavového území je možno umisťovat pouze nezbytné dopravní stavby a
stavby technické infrastruktury za podmínky, že současně budou provedena
taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; ze strany
oznamovatele bude garantováno, že sloupy mostu přes nivu Mírovky nebudou
umístěny do průtočného profilu toku a do blízkosti břehové hrany toku
8) v rámci dokumentace pro stavební povolení na základě POV stavby zpracovat
akustickou studii pro etapu výstavby, vymezit příjezdové trasy a dle
aktualizovaného dopravního modelu pro etapu výstavby případně zpracovat
návrh protihlukových opatření v průběhu výstavby
9) součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie
zpracovaná na konkrétní technické parametry vybrané trasy podle platné
legislativy v době zpracování DÚR; aktualizovaná rozptylová studie bude
zahrnovat:
komplexní zhodnocení imisní situace v okolí trasy na základně aktualizovaného
dopravního modelu
porovnání bilance produkovaných emisí při neprovedení záměru a po realizaci
záměru pro doložení jednoznačného přínosu navrhovaného řešení z hlediska imisní
zátěže
ve vazbě na POV a zpracovanou rozptylovou studii pro etapu výstavby vymezit
příjezdové trasy a dle aktualizovaného dopravního modelu pro etapu výstavby
zpracovat návrh opatření pro snižování imisní zátěže v průběhu výstavby

10) součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt vegetačních úprav
vycházející z dokumentace EIA, který bude preferovat použití původních a
stanovištně vhodných dřevin odpovídajících danému prostředí; projekt
vegetačních úprav bude obsahovat:
detailní rozpracování vhodných vegetačních úprav jak vlastního tělesa komunikace,
tak i výsadby v krajinných prvcích navazujících na záměr, zejména v počátečním
úseku stavby po vstup trasy do lesa kolem km 92,8; dále v Mohelnici a místních
částech Podolí, Křemačov a Řepov; dále v úsecích kolem obce Maletín a v úseku
podél preferované varianty JZ od obce Krchleby
součástí projektu ozelenění bude realizace vegetačních pásů významných pro
snížení negativního vlivu záměru na faktory pohody obyvatel v následujících úsecích:
km 96,1-96,6
km 96,1-96,7
km 98,0-99,0
km 100,1-101,3
km 102,0-102,6
km 104,1-105,6
km 106,1-109,0

vlevo, odclonění osady Jahodnice
vpravo, odclonění obce Maletín
v pozici proti MÚK až po napojení údolí toku Býčina s podchodem pro zvěř
vlevo, odclonění obce Krchleby
vlevo, odclonění obce Řepová (navázání na most přes údolí Řepovského potoka)
vpravo, odclonění části Křemačov (mimo navrženou PHC)
oboustranně, odclonění Mohelnice (mimo navržené PHC)

návrh vegetačních úprav v prostorech všech mimoúrovňových křižovatek; přesná
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lokalizace bude určena až po návrhu definitivního výškového a směrového vedení
vybrané trasy
zajistit návaznost navržených vegetačních úprav na dokumentací navržené migrační
objekty
návrh na realizaci vegetačních úprav na vybraných místech komunikace k odclonění
vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou a silnicí
detailní řešení vhodných vegetačních úprav v místech odkácení okrajů lesních
komplexů s cílem minimalizovat případný vznik polomů
návrh protierozních opatření
návrh následné péče o vysázené dřeviny

11) součástí dokumentace pro územní řízení bude Detailní migrační studie (DMS),
která bude koncepčně vycházet z Rámcové migrační studie (RMS) a bude
zpracována v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 180.
Metodika pro návrh migračních opatření je podrobně zpracována v práci
„Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy – EVERNIA, Liberec, 2011“.
Zajistit, že tato RMS komplexně vyhodnotí bariérový efekt výsledné navržené
trasy. Studie
dále zajistí detailní rozpracování navržených opatření
v dokumentaci EIA (viz tabulka 150 na str. 271 Dokumentace EIA), zejména:
prvořadou pozornost věnovat křížení dálkových migračních koridorů;
detailně prověřit umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie C.
V dokumentaci EIA jsou mimo primárně navržené objekty navrženy rámové propustky
(2x1 nebo 2x2 m) pro zvýšení průchodnosti trasy pro živočichy kategorie C.
Technickou realizovatelnost tohoto návrhu v dalším stupni PD prověřit na základě
detailního zaměření výsledné trasy. Návrh může být upraven (přesné umístění,
parametry) nebo doplněn dalšími propustky (trubními i rámovými) o průměru od 50
cm výše ve vhodných místech násypů. Optimální četnost všech migračních objektů
pro kategorii C je vzdálenost mezi objekty 500-1000 m;
Zajistit začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravu trasy) a
řešení technických detailů (vhodný charakter podmostí, zachování suché cesty u
mostů, vhodné vedení vodoteče pod mostem aj.). V RMS byla navržena optimalizace
vybraných objektů dle tabulky č. 150 dokumentace), tento návrh je nutno v DMS
detailněji rozpracovat, i s přihlédnutím k aktuálním poznatkům místních mysliveckých
sdružení z hlediska pohybů zvěře (a dalších druhů živočichů zejména kategorií B až
D) v dotčených honitbách;
rozpracovat návrhy dočasných a trvalých opatření pro obojživelníky;
navrhnout systém ochrany obojživelníků v průběhu výstavby komunikace (realizace
přechodných bariér, odchyt a transfer živočichů po schválení orgánem ochrany
přírody provést odbornou firmou).

12) součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaný biologický průzkum
se zaměřením na bioindikačně významné skupiny živočichů stanovených v rámci
Dokumentace EIA se zřetelem k potenciálním výskytům dalších zvláště
chráněných druhů živočichů mimo tyto skupiny; v rámci aktualizovaného
biologického průzkumu dále zajistit hydrobiologický a ichtyologický průzkum toků
Bílý potok, Řepovský potok, Mírovka
13) součástí dokumentace pro územní řízení bude dendrologický průzkum s cílem
vymezit ohrožené a zachovávané prvky solitérních, liniových, pásových či
skupinových prvků mimolesních porostů dřevin s tím, že bude navržen systém
ochrany zachovávaných prvků dřevin v kontaktu s trasou nebo přeložkami
komunikací. Součástí dendrologického průzkumu bude zajištění:
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celkové evidence všech stromů a keřů určených ke kácení (druh, množství, obvody
kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a evidence prvků dřevin zachovávaných;
návrh kompenzací za pokácené dřeviny v podobě odvodů či náhradních výsadeb;
návrh opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně (umístění zařízení
staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby).

14) v dalším stupni PD dořešit křížení lokálního biokoridoru v km 98,5 a regionálního
biokoridoru v km 101,1 (101,8) jejich přesunutím do míst, kde je možné zajistit
jejich mimoúrovňové vykřížení; přitom obecně křížení biokoridorů technicky řešit
tak, aby zde zůstal zachován migrační profil o minimální šířce 20 metrů s dobrou
průchodností a pokud možno nezpevněným přírodním povrchem
15) po geodetickém zaměření terénu a upřesnění technických parametrů finální trasy
D35 Staré Město – Mohelnice aktualizovat v rámci dokumentace pro stavební
povolení dendrologický průzkum s cílem evidovat všechny stromy a keře určené
ke kácení (druh, množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí, m2
smýcených dřevin) a navrhnout opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé
zeleně (umístění zařízení staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby)
16) pro ověření geologických, inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů
v rámci navrhované trasy a pro detailnější a přesnější objasnění
hydrogeologických poměrů realizovat v rámci dokumentace pro stavební
povolení hydrogeologické a inženýrsko-geologické průzkumy v trase komunikace
a blízkého okolí včetně režimního sledování hladin pozemní vody jakož i jakosti
podzemní vody; zvýšená pozornost bude věnována úseku v km 91,0 až 97,0 km;
v rámci hydrogeologického průzkumu dále věnovat pozornost způsobu řešení
tunelových vod v etapě výstavby z hlediska kvantitativních a kvalitativních
parametrů
17) pro získání uceleného přehledu o velikosti průtoků, které křižují nebo se
významně přibližují k nové komunikaci, a které budou sloužit pro návrh
technických prvků stavby (záchytné příkopy, mosty, propusty) již v rámci
dokumentace pro územní řízení zahájit hydrologický průzkum, a to zejména
celoplošný monitoring průtoků a jakosti vody ve vodotečích (zejména u
Třebářovského potoka a jeho přítoků, Mírovky a jejích přítoků, vodní tok Jahodná
a Újezdka)
II. Podmínky pro fázi realizace

18) v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického
průzkumu formou ověření výskytu ochranářsky významných druhů živočichů
včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto druhů; výsledky průzkumů je třeba
následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby a uplatňovat je formou
ekologického dozoru odborně způsobilou osobou
19) louky v povodí Bílého potoka s výskytem totenu krvavce a modrásků (zoologické
lokality č. 1 a 2) důsledně ochránit (vyloučit řešení deponií, obslužných
komunikací či odstavných parkovacích ploch techniky) z důvodu jejich prioritního
významu v intenzivně využívané krajině na počátku posuzované trasy
20) terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu omezit pouze na plochy
vlastních stavebních objektů s tím, že skrývky budou prováděny v závěru
vegetačního období, mimo reprodukční období živočichů, případně v období
vegetačního klidu; projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a
výhradně v obdobích vegetačního klidu na základě přesného zaměření
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nezbytného rozsahu odlesnění v terénu
21) minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků, zejména zajistit minimalizaci

manipulačních pásů pro výstavbu v lesních porostech a plošného rozsahu prací
kolem portálů tunelů a zavázání mostních konstrukcí do zalesněných svahů;
vzniklá odlesnění kompenzovat ve smyslu projednaného projektu náhradního
zalesnění; vlastní odlesnění dále minimalizovat na míru, danou bezpečnostními
předpisy pro stabilizaci svahů zářezů, prověřit možnosti zpevnění svahů gabiony
nebo pomocí speciálních sanačních postupů (tzv. milánské stěny apod.)
22) v profilech, kde dojde vlivem kolize tělesa komunikace s lesním porostem
k nevhodnému otevření porostu, je nutno urychleně provést obnovu porostního
pláště tak, aby nedocházelo k druhotnému poškozování a devastaci lesa, a to
zejména na návětrné straně, kde vyvstává vysoké riziko polomů a vývratů
23) vlivy na lesní porosty dále minimalizovat vhodnou volbou směru přibližovacích
linek pro odlesnění s cílem zabezpečit svahy před erozí a následným poškozením
níže položených částí lesa; pro přibližovací linky přednostně využívat stávající síť
lesních cest a komunikací nebo navrhované trasy jednoznačně prokázaných
nových přístupových komunikací ke stavebním objektům vyžadujícím přímý
dopravní přístup během výstavby; v případě výstavby nových přístupových
komunikací v lesních porostech, pro jejichž nezbytnost byl v rámci projektové
přípravy záměru podán jednoznačný průkaz potřebnosti, řešit jen minimální
šířkové parametry jednoho jízdního pruhu s uplatněním výhyben na úkor
komunikací šířky dvou jízdních pruhů
24) po dobu výstavby podél přístupových komunikací v prostorech migračních
koridorů obojživelníků instalovat dočasné zábrany na základě výstupů
aktualizovaného a ověřovacího biologického průzkumu
25) důsledně dodržovat podmínky schváleného Plánu organizace výstavby,
havarijních plánů a všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a
stavebního povolení
26) pro etapu výstavby si zhotovitel stavby zajistí tzv. ekologickou službu, tj. odborně
způsobilou firmu, která bude na stavbě dohlížet na plnění ekologických
požadavků a vést příslušnou dokladovou dokumentaci
III. Podmínky pro fázi provozu

27) v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční
době akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhovaném
úseku D35 Staré Msto - Mohelnice; volba bodů pro měření konzultována v
chráněném venkovním prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany
veřejného zdraví; k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude
předložen protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o
výše uvedeném měření prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů pro
denní, respektive noční dobu
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28) po roce provozu provést postprojektovou analýzu, tj. vyhodnocení plnění
požadavků na ochranu životního prostředí určených v základních dokumentech
investiční přípravy (proces EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení, závazná
stanoviska podle složkových zákonů)
29) pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice

Odůvodnění
Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek:
Předmětem posuzovaného záměru je stavba „Dálnice D35 v úseku Staré Město Mohelnice“, která se stane součástí strategického dopravního tahu D35. Tento bude
propojovat severní část území České republiky a tvořit paralelu k současně přetížené
dálnici D1. Celý záměr bude realizován v nové trase.
Šířkové uspořádání je navrženo v kategorii D25,5/130 (100). Délka trasy je 18,9 km.
Součástí stavby jsou 4 mimoúrovňové křižovatky, 25 mostů, 1 tunel.
Dne 16.1.2007 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP, OPVIP“) oznámení záměru
zpracované dle přílohy č.3 k zákonu (EVERNIA s.r.o., Doc.RNDr. Petr Anděl, CSc.) a
následně byl po proběhlém
zjišťovacím řízení dle 23.5 2007 vydán závěr
zjišťovacího řízení, v němž byly stanoveny oblasti, na které je třeba se zaměřit při
zpracování dokumentace.
K posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byla dne 24.11.2016
MŽP,OPVIP předložena dokumentace vlivů záměru „Dálnice D35 v úseku Staré
Město - Mohelnice“ na životní prostředí zpracovaná v listopadu 2016 Doc. RNDr.
Petrem Andělem, CSc. V rozsahu přílohy č.4 k zákonu (dále jen dokumentace).
Záměr byl předložen ve 2 variantách.
V dokumentaci a jejich přílohách bylo provedeno podrobné vyhodnocení vlivů
záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Dokumentace
posuzuje záměr ze všech rozhodujících aspektů v etapě přípravy, výstavby a
provozu.
Výrazná pozornost je věnována vlivům na veřejné zdraví. V rámci dokumentace EIA
byla zpracována samostatná studie Hodnocení zdravotních rizik. Tato studie byla
zpracována Ing. Jitkou Růžičkovou, držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Závěry této studie se opírají o výstupy hlukové studie, která byla zpracovaná v srpnu
2016 Ing. Petrem Jurtinem. Výsledkem akustického posouzení je zjištění akustické
situace v zájmové lokalitě ve výhledových obdobích, tj. v roce 2030 pro stavy 0 a A a
v roce 2040 pro stavy 0, A a B. Řešeny jsou následující scénáře:
Rok 2030: 0 – D35 není realizována, D43 není realizována
A – D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 není
realizována
Rok 2040: 0 – D35 není realizována, D43 není realizována
A – D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 není
realizována
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B – D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 je
realizována v úseku Troubsko – Staré Město
Dále se studie Vlivů na veřejné zdraví odkazuje na rozptylovou studii, zpracovanou
v srpu 2016 Mgr. Radomírem Smetanou.
Ze závěrů studie vlivů na veřejné zdraví, hlukové studie a rozptylové studie vyplývá,
že realizace záměru nebude představovat významné zhoršení imisní a akustické
situace v navrhované trase D35, ani prokazatelné vlivy na veřejné zdraví při
respektování podmínek, formulovaných ve stanovisku EIA.
Záměr představuje prokazatelné vlivy na zábor ZPF a PUPFL, avšak tento aspekt
musel být znám již při navrhování koridoru pro řešený úsek D35.
Z hlediska vlivů na přírodní složky ekosystémů záměr generuje mírné až střední vlivy
na biotu a ekosystémy, slabé až silné vlivy na krajinný ráz a střední vlivy z hlediska
fragmentace krajiny. To je dáno okolností, protože je trasa vedena mimo současný
dopravní koridor a jde o přirozený důsledek snahy minimalizovat kontakty dálnice
s osídlením.
Posuzovaný záměr významněji neovlivní hmotný majetek a kulturní památky.
V případě realizace záměru dojde k vyšší bezpečnosti provozu na řešeném úseku
D35 v porovnání se stávajícím stavem na komunikaci I/35, jakož i ke snížení
potenciálních rizik při haváriích. Obdobně dojde podél stávající komunikace ke
snížení imisní a akustické zátěže.
K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 17 vyjádření (4 vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, 12 vyjádření dotčených správních úřadů
a 1 vyjádření mysliveckého spolku). S výjimkou nesouhlasného vyjádření
mysliveckého spolku (týkající se negativního dopadu záměru na přírodu a podzemní
vody), ostatní vyjádření obsahovala v různé míře upozornění, upřesnění či formulaci
podmínek, které je třeba dodržet za předpokladu realizace záměru. Veškeré
relevantní připomínky jsou zapracovány do stanoviska.
Dne 10.5.2017 byl na MŽP, OPVIP předložen posudek dle přílohy č.5 k zákonu.
Zpracovatel posudku se v podstatě ztotožnil s rozhodujícími závěry dokumentace,
tedy že posuzovaný záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek a že při
splnění navržených doporučení v návrhu stanoviska zpracovaného v posudku pro
eliminaci, respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
a na veřejné zdraví lze považovat záměr za možný. Zpracovatel posudku navrhuje
vydat souhlasné stanovisko s 29 podmínkami.
Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou podrobněji popsány
v následující části „Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti“ tohoto závazného
stanoviska.
Na základě výše uvedeného, dokumentace, posudku a veřejného projednání a
vyjádření k nim uplatněným se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl
k závěru, že negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou
zákony a dalšími předpisy a že předmětný záměr lze při respektování podmínek
tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko.
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Odůvodnění stanovených podmínek:
V posudku je v návrhu závazného stanoviska uvedeno 29 podmínek. Do podmínek
navržených v posudku ani do podmínek závazného stanoviska nebyly zahrnuty
podmínky, které bez dalšího pouze upozorňují na povinnosti stanovené právními
předpisy, nebo ukládají povinnost, která je zakotvená v charakteru záměru, naopak
byly zahrnuty některé další podmínky, které vyplynuly z hodnocení vlivů záměru na
životní prostředí v rámci dokumentace a jsou stanoveny za účelem eliminace vlivů na
konkrétní složky životní prostředí.
Podmínka č.1.vyplývá ze skutečnosti, že křížení nivy Mírovky je nejrizikovějším
křížením VKP vodního toku a nivy a lokálního biokoridoru v trase. Poněvadž
s ohledem na terénní podmínky je relativně nízká výška mostu nad terénem a
pravobřežní plochy jsou dotčeny severní částí MÚK Mohelnice – sever, je potřebné
při zachování normovaných parametrů MÚK důsledně ochránit především samotný
tok Mírovky a maximum pravobřežní části široké mělké nivy. Z tohoto důvodu je
účelné detailně prověřit parametry MÚK Mohelnice-sever a navrhovanou délku
mostu. Podmínka byla formulována zpracovatelem posudku.
Podmínky č.2, č.21 a č.23 vyplývají z dokumentace a zpracovatel posudku s mírnou
modifikací s podmínkou souhlasí. Podmínky reflektují požadavky z vyjádření
dotčených orgánů ochrany ZPF a PUPFL. Dále směřují k minimalizaci zásahů do
vodních toků a respektují taktéž požadavek orgánu ochrany veřejného zdraví. Dále
vyplývají z potřeby minimalizovat rozsah stavebních prací a terénních úprav v lesních
porostech, i s ohledem na zhoršenou přístupnost koridoru trasy.
Podmínka č.3 vyplývá z návrhu zpracovatele dokumentace, posudku a Mysliveckého
spolku Hubert Maletín; vyplývá z požadavku na zpřesnění vlivů na povrchové vody a
na faunu; část podmínky týkající se opatření na úseku souběhu trasy kolem nivy
drobného toku s rybníčkem v km 95,2 – 96,4 vyplývá z požadavku důsledné ochrany
této nivy s rybníčkem před kontaminací vodami z vozovky s ohledem na okolnost, že
jde o nejvýznamnější lokalitu obojživelníků v řešeném území, která se nachází
v těsné blízkosti navrhované komunikace.
Podmínky č.4, č.8, č.25, č.26 vyplývají z návrhu zpracovatele dokumentace ve shodě
zpracovatelem posudku; podmínka vyplývá z hlediska nutnosti minimalizovat vlivy
etapy výstavby na jednotlivé složky životního prostředí a jejich monitoring.
Podmínka č.5 vyplývá z návrhu zpracovatele dokumentace ve shodě zpracovatelem
posudku a s požadavkem KHS; podmínka vyplývá z hlediska nutnosti minimalizovat
vlivy etapy provozu na akustickou a imisní situaci v zájmovém území.
Podmínka č.6 vyplývá z požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví; podmínka s
nutností minimalizovat vlivy etapy provozu na akustickou situaci pro reálnou dobu
zprovoznění záměru.
Podmínka č.7 vyplývá z požadavku KÚ Olomouckého kraje; podmínka je směřována
ve vztahu k neovlivnění odtokových poměrů v záplavovém území; dále podmínka
směřuje k maximálnímu ochrany toku a nivy Mírovky.
Podmínka č.9 vyplývá z návrhu zpracovatele dokumentace ve shodě zpracovatelem
posudku; podmínka směřuje k vyhodnocení vlivů etapy provozu na imisní situaci pro
reálnou dobu zprovoznění záměru.
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Podmínka č.10 je do návrhu závazného stanoviska převzata z dokumentace EIA na
základě akceptace posudku; podmínka směřuje k omezení vlivů na prvky dřevin
rostoucí mimo les.
Podmínka č.11 je do návrhu závazného stanoviska převzata z dokumentace EIA na
základě akceptace posudku; podmínka směřuje k omezení vlivů na faunu.
Podmínka č.12 vychází z vypořádání připomínek obce Maletín, OI ČIŽP Olomouc a
Mysliveckého spolku Hubert Maletín mj. i z důvodu, že analogicky, jako je z hlediska
problematiky migrace pro stupeň DÚR vyžadována detailní migrační studie, je účelné
pro stupeň DÚR aktualizovat biologický průzkum a na jeho základě pak upřesnit
fixaci trasy a polohu mostních objektů.
Podmínka č.13 je do návrhu závazného stanoviska převzata z dokumentace EIA na
základě její akceptace zpracovatelem posudku a mírně upravena; podmínka souvisí
s minimalizací nároků na kácení prvků dřevin rostoucích mimo les.
Podmínka č.14 je do návrhu závazného stanoviska převzata z dokumentace EIA na
základě její akceptace zpracovatelem posudku a souvisí s minimalizací vlivů na
územní systém ekologické stability.
Podmínka č.15 je do návrhu závazného stanoviska převzata z dokumentace EIA na
základě její akceptace zpracovatelem posudku a souvisí s minimalizací nároků na
kácení prvků dřevin rostoucích mimo les.
Podmínka č.16 je do návrhu závazného stanoviska navržena zpracovatelem
posudku na základě závěrů hydrogeologického posouzení z dokumentace EIA
z hlediska minimalizace vlivů na podzemní vody.
Podmínka č.17 je do návrhu závazného stanoviska navržena zpracovatelem
posudku a souvisí s minimalizací vlivů na odtokové poměry řešeného úseku D35.
Podmínka č.18 vychází z vypořádání připomínek obce Maletín, OI ČIŽP Olomouc a
Mysliveckého spolku Hubert Maletín mimo jiné i z důvodu upřesnit detailní aspekty
vlastní výstavby z hlediska jejího provádění.
Podmínka č.19 je do návrhu závazného stanoviska převzata z dokumentace EIA na
základě její akceptace zpracovatelem posudku a upravena; podmínka je stanovena
s ohledem na minimalizaci vlivů na floru a faunu.
Podmínka č.20 vychází z požadavku zpracovatele posudku omezit, případně vyloučit
přípravné práce v obdobích, ve kterých by docházelo k výraznějšímu zvýšení vlivů na
faunu, zejména na reprodukci živočichů.
Podmínka č.22 vyplývá z požadavku zpracovatele posudku ve vztahu řešit vzniklé
krizové situace po odlesnění koridoru pro výstavbu.
Podmínka č.24 vyplývá z požadavku zpracovatele posudku, orgánů ochrany přírody
a Mysliveckého spolku Hubert Maletín; podmínka souvisí s požadavkem důsledné
ochrany obojživelníků během výstavby.
Podmínka č.27 vyplývá z požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví z hlediska
nutnosti doložit účinnost navrhovaných protihlukových opatření.
Podmínka č.28 je do návrhu závazného stanoviska převzata z dokumentace EIA na
základě její akceptace zpracovatelem posudku; podmínka vyplývá z vyhodnocení
plnění požadavků na ochranu životního prostředí určených v základních
dokumentech investiční přípravy.
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Podmínka č. 29 je do návrhu závazného stanoviska doplněna na základě
doporučení zpracovatele posudku; podmínka směřuje k minimalizaci vlivů na
povrchové vody v etapě provozu.
Všechny ostatní připomínky a požadavky uplatněné v rámci procesu posuzování
vlivů na životní prostředí obdržené v rámci procesu posuzování vlivů na životní
prostředí, které vyplývají ze zákonných požadavků, do podmínek tohoto závazného
stanoviska zahrnuty nebyly, neboť povinnost splnit takové požadavky ukládají
oznamovateli platné právní předpisy. Veškeré další připomínky byly v rámci procesu
EIA vypořádány.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Z hlediska tohoto aspektu nebyl z pohledu příslušného úřadu nalezen natolik
významný faktor, který by bránil realizaci předmětného záměru při akcentování
podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a
samosprávy a zpracovatelem posudku. Navržené podmínky závazného stanoviska
vycházejí z charakteru předmětného záměru a vlastností prostředí, do kterého je
umístěn.
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti:
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Dokumentace uvádí, že v rámci dokumentace EIA byla zpracována samostatná
studie Hodnocení zdravotních rizik. Tato studie byla zpracována Ing. Jitkou
Růžičkovou, držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů
na veřejné zdraví, pořadové číslo osvědčení 5/2014.
Studie vlivů na veřejné zdraví uzavírá, že realizace záměru ovlivní celkovou imisní
situaci zájmového území zcela nepatrně a to v úrovni, která je z hlediska zdravotních
rizik hodnocených škodlivin nevýznamná a kvantitativně prakticky nehodnotitelná.
Z hlediska hlukové zátěže z dopravy ve vztahu k veřejnému zdraví tato studie
konstatuje, že,realizací záměru dojde ke zvýšení expozice hluku v částech obcí
Petrušov, Dětřichov, Javoří, Krchleby, Řepová, Mírov a Křemačov, toto zvýšení ale
nepřekročí hygienické limity hluku a z hlediska zdravotního rizika je toto navýšení
nepatrné, nezvýší se počet obyvatel s pocity obtěžování a rušení hlukem. Toto
navýšení hluku je dle studie vzhledem k možným zdravotním rizikům zanedbatelné.
Na základě vyhodnocení hlukové expozice obyvatel studie konstatuje, že realizací
záměru lze očekávat pokles počtu obyvatel vystavených vysokým hladinám hluku
v denní a noční době, žijících v území podél komunikace I/35. Odvedením části
dopravy z území podél stávající komunikace I/35 dojde i ke snížení rizika
kardiovaskulárních onemocnění hlukem z dopravy.
V okolí D35 dojde k mírnému poklesu počtu obyvatel s hlukovou expozicí pod
prahovou úrovní nepříznivých účinků hluku (50/40 dB), jedná se o území, které
doposud nebylo významněji ovlivněno hlukem z provozu na pozemních
komunikacích a u některých obyvatel těchto částí sídel se mohou projevit nepříznivé
účinky hluku v podobě obtěžování nebo rušení hlukem ve spánku po realizaci
záměru.
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V celkovém souhrnu kvantitativních ukazatelů rizika hluku pro hodnocené soubory
obyvatel, se proto předpokládaná změna hlukové expozice po realizaci D35 projeví
jen částečně.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na veřejné
zdraví.
Vlivy na klima a ovzduší:
Vlivy na ovzduší lze označit za malé a málo významné.
Z hlediska vlivů na klima dokumentace konstatuje, že aktivní varianty nebudou mít
vliv na makroklima. Z hlediska mezoklimatu se záměr nachází v území, kde
nedochází k častým výskytům místních teplotních inverzí nebo kondenzačních jevů,
případně zvýšeným výskytům atmosférických exhalací z různých zdrojů, vliv
aktivních variant na mezoklima se nepředpokládá.
Ze škodlivin emitovaných do ovzduší ve výfukových plynech automobilů byly
hodnoceny látky charakteristické pro automobilový provoz – oxid dusičitý, oxid
uhelnatý, tuhé znečišťující látky a z organických látek benzen a benzo(a)pyren.
Hodnocení imisního příspěvku dopravy bylo provedeno pro emisní faktory a
předpokládané složení vozového parku ve výhledovém roce 2040.
Imisní příspěvky posuzované automobilové dopravy budou nízké, maximálně na
úrovni jednotek procent příslušných imisních limitů.
Výjimku představují denní koncentrace PM10. V okolí nové trasy dálnice budou
maximální hodnoty krátkodobého imisního příspěvku v jednotkách μg/m3.
Maximální denní koncentrace v dotčených lokalitách (konkrétně 36. nejvyšší denní
koncentrace) budou s nejvyšší pravděpodobností nižší, než je denní limitní hodnota.
V Mohelnici a blízkém okolí (obec Újezd) je již v současné době doprava po dálnici
D35 přítomná, záměr vedení komunikace v nové trase zde imisní situaci nezhorší.
Naopak, vzhledem k tomu, že trasu komunikace v její severní části částečně vzdálí
od zástavby města Mohelnice, do jisté míry sníží imisní zátěž části města.
Dokumentace poměrně podrobně specifikuje imisní zátěž ve vztahu k nejbližším
objektům obytné zástavby v lokalitách Dětřichov u Moravské Třebové, Maletín,
Javoří, Krchleby, Řepová, Mírov – Nové Sady, Křemačov, Podolí, Mohelnice a Újezd.
Z tohoto detailního hodnocení vyplývá, že příspěvky k imisní zátěži lze označit u
hodnocených škodlivin za malé a málo významné.
Z vyhodnocení stávající kvality ovzduší provedeného na základě pětiletých průměrů
koncentrací znečišťujících látek (2010-2014) publikovaných ČHMÚ (přičemž
aritmetické průměry za rok 2011-2015 se výrazněji nezměnily) dochází v zájmovém
území k překročení imisního limitu průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Dle
platné legislativy ochrany ovzduší je umožněno umísťování zdrojů znečišťování
ovzduší i do území, kde dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek za
situace, kdy příspěvky z provozu zdrojů k ročním koncentracím znečišťující látky
nedosahují úrovně 1% imisního limitu roční průměrné koncentrace. Z výsledků
výpočtu rozptylové studie vyplývá, že příspěvky záměru k imisní zátěži
benzo(a)pyrenu se pohybují pod 1% úrovně imisního limitu roční průměrné
koncentrace. Uplatnění kompenzačního opatření není vyžadováno, protože není
splněna podmínka nárůstu roční koncentrace o více než 1% imisního limitu. Situace
bude znovu analyzována v aktualizované rozptylové studii v rámci DÚR, kde se bude
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vycházet rovněž z aktualizovaného dopravního modelu, čímž bude zajištěna
odpovídající reakce na případné změny v dopravních zátěžích.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na klima a
ovzduší.
Vlivy na hlukovou zátěž a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky:
Výsledkem akustického posouzení je zjištění akustické situace v zájmové lokalitě ve
výhledových obdobích, tj. v roce 2030 pro stavy 0 a A a v roce 2040 pro stavy 0, A a
B. Řešeny jsou následující scénáře:
Rok 2030: 0 – D35 není realizována, D43 není realizována
A – D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 není
realizována
Rok 2040: 0 – D35 není realizována, D43 není realizována
A – D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 není
realizována
B – D35 je realizována v úseku Opatovec – Mohelnice, D43 je
realizována v úseku Troubsko – Staré Město
Akustické posouzení bylo provedeno celkem pro 95 výpočtových bodů.
Z hlukové studie vyplývá, že v případě nerealizace záměru zůstanou i v roce 2030
překračovány hygienické limity v denní době LAeq,16h = 60 dB i noční době LAeq,8h = 50
dB. Dokumentace na základě akustických výpočtů konstatuje, že akustická situace
při zachování stávajícího rozsahu silniční sítě je v okolí silnic I. a II. třídy ve
sledovaném území z hlediska ochrany veřejného zdraví před hlukem nevyhovující.
Tento závěr platí i pro časový horizont roku 2040.
Po realizaci záměru lze pro řešené časové horizonty formulovat následující závěry:
Rok 2030 – Stav A (varianta V1 a V2)
Vybudováním dálnice dojde ke snížení dopravní zátěže na stávající silnici I/35 mezi
Moravskou Třebovou a Mohelnicí. K poklesu dopravy dojde i na komunikaci II/368
mezi Starým Městem a Moravskou Třebovou.
Ve Starém Městě se akustická situace oproti variantě 0 výrazněji nezmění.
V okolí stávající silnice I/35 ve sledovaném úseku Moravská Třebová – Mohelnice
výrazně poklesne intenzita dopravy a tím i hluk emitovaný provozem na této
komunikaci. V Moravské Třebové se v okolí stávající silnice I/35 sníží mezi 7,9 až
13,1 dB v denní době a v noční době mezi 8,8 až 13,9 dB.
U okrajové zástavby obce Gruna dojde rovněž k výraznému snížení hlučnosti po
realizaci dálnice D35 a to mezi 9 až 11 dB (kromě č. p. 60 bude dodržen
hygienický limit).
Na západním okraji Mohelnice dojde k poklesu hluku u zástavby o 1,5 až 13 dB.
Na severním okraji města v části Podolí a u zástavby rodinných domů – ulice
Wolkerova a Sportovní se ekvivalentní hladiny akustického tlaku očekávají 50,6
až 59,0 dB v denní době a 44,2 až 51,7 dB v noční době. Hygienický limit bude
překročen pouze v noční době do 2 dB.
V lokalitě Horní Krčmy se po realizaci dálnice D35 včetně rekonstrukce již
provozovaného úseku této komunikace v Mohelnici sníží hluk cca o 6 dB.
V okolí trasy záměru bude hlukem z provozu na této komunikaci ovlivněna
zástavba v obcích Dětřichov, Starý a Nový Maletín, Javoří, Krchleby, Řepov,
Mírov a Křemačov. V těchto obcích dojde k nárůstu hlučnosti až o 19 dB. Přes
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takto významný nárůst hlučnosti budou všude dodrženy požadované hygienické
limity pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB.
Rok 2040 – stav A (varianta V1 a V2)
Dojde k nárůstu hlučnosti způsobeným nárůstem dopravy na sledovaných
komunikacích oproti roku 2030 okolo 1 dB.
U většiny staveb v okolí I/35 (kromě domu v obci Gruna č. p. 60) bude dodržen
hygienický limit.
Na západním okraji Mohelnice se situace oproti roku 2030 výrazně nezmění.
Rok 2040 – stav B
D43 mezi MÚK Staré Město a stávající silnicí I/35 zvýší hlučnost ve svém okolí,
ale výrazně sníží dopravu na stávající silnici I/35. Na dálnici D35 se v úseku mezi
MÚK Staré Město a Mohelnicí mírně zvýší v tomto stavu dopravní zátěž, což se
projeví především v okolí Mohelnice.
V okolí stávající silnice I/35 bude docházet u nejbližší zástavby (východní okraj ul.
Horní, severní část obce Linhartice) k překročení hygienických limitů, pokles
oproti V0 je okolo 8 dB.
V obci Gruna (kromě č. p. 60), Žipotín a Studená Loučka bude hygienický limit
dodržen.
Na západním okraji Mohelnice bude dodržen hygienický limit (mírné překročení
v noční době do 2,5 dB).
V okolí záměru budou hygienické limity dodrženy (kromě nejbližší zástavby v obci
Krchleby).
Protože na několika místech podél navrhovaného úseku D35 bude docházet k
překročení hygienických limitů pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu
LAeq,16h = 50 dB, jsou navržena protihluková opatření a to ve formě protihlukových
clon, které jsou specifikovány v podmínkách stanoviska.
Významnější vlivy na další fyzikální a biologické charakteristiky se nepředpokládají.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na
akustickou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Z hlediska vlivů na hydrologické charakteristiky dokumentace konstatuje, že u
srážkových vod z vozovky odváděných odvodňovacím systémem komunikace hrozí
riziko skokového zvýšení průtoků v navazujících vodotečích při intenzivním dešti.
Toto riziko je v rámci záměru eliminováno zařazením záchytných nádrží před
vlastním vyústěním vod do recipientu. Tyto nádrže plní současně i roli ochrany
povrchových toků při havarijním znečištění.
Z hlediska vlivů na jakost povrchových vod dokumentace konstatuje, že hodnota
navýšení koncentrace chloridů nepřekračuje při celoroční bilanci hodnoty stanovené
v NV č. 401/2015 Sb., kde je pro chloridy udávána hodnota 150 mg/l a uzavírá, že
vlivem solení záměru nedojde k překročení limitních hodnot daných legislativou a
solení tedy nebude mít zásadní vliv na kvalitu místních povrchových vod.
Vlivy na podzemní vody jsou podrobněji v dokumentaci řešeny v Hydrogeologickém
posouzení, zpracované firmou Fingeo s.r.o. (odpovědný řešitel RNDr. Svatopluk
Šeda).
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Z hlediska vlivů na podzemní vody dokumentace uvádí, že trasa prochází z více než
90 % územím tvorby podzemní vody, tedy v infiltračním území vodních zdrojů, kde je
hladina podzemní vody zakleslá hlouběji pod povrchem terénu. Vodní zdroje
s výjimkou západní části území v oblasti kyšperské synklinály a nejvýchodnějšího
okraje u Mohelnice nejsou vodárensky významné, a proto ani nejsou pro tento účel
využívány.
Dále dokumentace uvádí, že ve vzdálenosti do 1 km od záměru se nachází 51
objektů podzemní vody, které slouží buď pro odběr vody pro individuální zásobování
(zpravidla pouze pro užitkové účely) nebo se jedná o přirozené pramenní vývěry.
Před realizaci záměru bude třeba v rámci zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení konfrontovat technické řešení stavby s existujícími individuálními
zdroji a v případě možné kolize navrhnout ochranná opatření.
Hydrogeologické posouzení stanovuje:
požadavky na hydrogeologický a hydrologický průzkum ve fázi přípravy a
realizace stavby
technická opatření ve fázi realizace a provozu stavby
což bude respektováno v rámci další projektové přípravy záměru.
Lze pouze konstatovat, že dokumentace se nezmiňovala o skutečnosti, že záměr
zasahuje mezi obci Křemačov a městem Mohelnice do záplavového území
významného vodního toku Mírovka. Tato skutečnost je však zohledněna
v podmínkách stanoviska EIA.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na povrchové
a podzemní vody.
Vlivy na půdu
Součástí posuzované dokumentace je „Hodnocení vlivů na zemědělský půdní fond“,
zpracované dr. Ing. Milanem Sáňkou. Záměr prochází půdami všech tříd kvality, tedy
i půdami nejkvalitnějšími v I. a II. třídě. Celkově je možné zhodnotit vliv jako středně
významný. Ostatní vlivy jsou na běžné úrovni pro daný typ stavby.
Součástí posuzované dokumentace je „Hodnocení vlivů na PUPFL“, zpracované Ing.
Františkem Moravcem.
Z pohledu lesního hospodářství dokumentace uvádí, že předpokládaný trvalý zábor
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) činí u varianty V1 21,01 ha (z toho
hlavní trasa 20,65 ha a přeložky cest 0,36 ha) a dočasný zábor 1,69 ha. U varianty
V2 je předpokládaný trvalý zábor 19,91 ha a dočasný zábor 1,59 ha.
Záměr prochází pouze lesy hospodářskými, lesy ochranné nejsou vůbec dotčeny.
Záměr nepředstavuje významný konflikt ve vztahu k ochraně genofondu lesních
dřevin. Záměr neprochází žádnou genovou základnou lesních dřevin a v trase nejsou
kvalifikované ani testované zdroje reprodukčního materiálu, ani selektované zdroje
reprodukčního materiálu lesních dřevin fenotypové třídy „A“. V trase se vyskytují
pouze zdroje reprodukčního materiálu fenotypové třídy „B“, které nepodléhají
ochraně.
Informace o charakteru ZPF, respektive PUPFL musely být známy při návrhu vedení
trasyD35. Vzhledem k veřejné prospěšnosti stavby lze vlivy považovat za
akceptovatelné.
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Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na půdy.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace uvádí, že vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou
malé. Jediným prvkem, se kterým se záměr dostává do kontaktu, je poddolované
územím Křemačov 1 (cca km 103,1), které se dostává do přímého kontaktu s trasou
Řepovského potoka, ve kterém se v minulosti těžily polymetalické rudy. Toto
poddolované území zasahuje trasa pouze okrajově, navíc v místě navrženého
mostního objektu přes Řepovský potok. Přesnou lokalizaci poddolovaného území je
třeba v dalším stupni zkonfrontovat s návrhem umístění mostních pilířů.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Fauna: V trase se vyskytují čtyři základní typy biotopů: (i) pole, (ii) lesní porosty, (iii)
louky, (iv) vodní toky a nádrže. Podstatná část silnice (více jak 50 %) prochází
rozsáhlými agrocenózami, přímé vlivy na významné lokality i druhy jsou zde poměrně
omezené. V lesních porostech, kde jsou biotopy cennější, se kromě přímých vlivů
mohou výrazněji projevit i vlivy nepřímé, zejména dělící účinek komunikace (viz
dále). Louky jsou v území většinou kulturní a intenzivně obhospodařované. Cennější
jsou vlhké louky v nivách potoků. Vlivy na poměrně bohatou a cennou faunu těchto
vlhčích luk budou omezeny tím, že naprostá většina z nich se nachází v údolích
potoků, které budou přemostěny. Nejvýznamnější vodní plochou je rybník u Maletína,
který ale není trasou přímo zasažen.
Z hlediska výskytu druhů se jedná o území relativně zachovalé. V rámci zoologických
průzkumů bylo v trase zjištěno celkem 36 zvláště chráněných druhů živočichů,
k jejichž ochraně jsou navržena cílená opatření.
Záměr je principiálně průchozí pro všechny kategorie živočichů. Dělící účinek záměru
v rozsáhlém lesním komplexu, kterým trasa prochází, je minimalizován vedením
podstatné části trasy v tomto prostoru v tunelu. Veškeré lokálně i regionálně
významné migrační trasy jsou převedeny dostatečně velkými mostními objekty,
řešeny jsou migrační cesty všech kategorií živočichů, včetně obojživelníků. Četnost
migračních objektů je na celé trase nadstandardní.
Flóra: Celkově je možné konstatovat, že vliv stavby na květenu a vegetaci území
(resp. biotopy) bude středně významný. Žádný z přírodních biotopů v trase přitom
nelze považovat za skutečně hodnotný v širším než lokálním měřítku. V trase záměru
převažuje orná půda a ve zbylé části území se nacházejí většinou méně hodnotné
biotopy. Negativní dopad na některé významnější lokality je snížen přemostěním, vliv
na lesy v západní části trasy je omezen tunelem o délce 1100 metrů. Skutečně
cenné botanické lokality se ve sledovaném území nevyskytují, stejně jako zde nebyl
zjištěn výskyt vzácné květeny. Záměrem nebudou rovněž dotčeny lokality zvláště
chráněných druhů rostlin.
Ekosystémy: Záměr neovlivní zvláště chráněné části přírody (ZCHÚ, Natura 2000), a
to ani nepřímým způsobem. Z VKP je poměrně výrazný zásah do lesa (viz výše),
významný bude rovněž zásah do údolní nivy Mírovky u Křemačova, především
z důvodu umístění rozsáhlé MÚK Mohelnice-sever.
Trasa koliduje s několika skladebnými částmi ÚSES. Kříží celkem sedm biokoridorů,
z toho pět lokálního, jeden regionálního a jeden nadregionálního významu. Vykřížení
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je ve většině případů řešeno přemostěním, které zachovává alespoň částečnou
„propustnost“ biokoridoru v daném úseku. Pouze u jednoho lokálního a jednoho
regionálního biokoridoru není mimoúrovňové křížení vyřešeno. V obou případech
však existuje možnost dílčího posunu biokoridoru pod blízké mosty. K přerušení
dochází i v případě nefunkčního lokálního biokoridoru na JZ. okraji Mohelnice –
v tomto případě jde ale o zachování stávajícího stavu. Vliv na ochranné pásmo
nadregionálního biokoridoru v západní části trasy je výrazně omezen vedením trasy
ve více jak kilometr dlouhém tunelu. Biocentra nebudou záměrem přímo dotčena.
Zpracovatel posudku se většinově ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na
faunu, floru a ekosystémy. Dle názoru zpracovatele posudku je vyšší míra vlivu na
biokoridor procházející nivou podél přírodě blízkého toku Mírovky kolem km 105,8,
na což je upozorněno a jsou navrhovány konkrétní podmínky.
Vlivy na krajinu
Krajinný ráz: Záměr otevírá nový dopravní koridor v území, které není dosud
významně fragmentované dopravou. Na začátku a na konci úseku prochází
otevřenou mírně zvlněnou zemědělskou krajinou s poměrně malým zastoupením
přírodních prvků. Nicméně vzhledem k charakteru krajiny a nízké výškové členitosti
lze předpokládat, že trasa záměru bude v těchto úsecích dobře patrná a bude
představovat určitý kontrast v porovnání s okolní krajinou. Ve střední části má krajina
významně členitý reliéf a jsou zde zastoupeny přírodní prvky. Jedná se o krajinu
harmonickou, maloplošné struktury se zemědělským charakterem. Zde dojde
realizací stavby k poměrně silnému ovlivnění krajinného rázu a k minimalizaci tohoto
vlivu bude třeba realizovat vhodné vegetační úpravy jak vlastního tělesa komunikace,
tak i výsadby v krajinných prvcích navazujících na záměr.
Celkově je možné konstatovat, že záměr je navržen s ohledem na zákonná kritéria
krajinného rázu, a je proto hodnocen jako přijatelný zásah do krajinného rázu,
chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Fragmentace krajiny: Záměr má reálný negativní vliv na fragmentaci krajiny. Vlivem
záměru dojde ke zmenšení nefragmentované plochy (tzv. polygon UAT) z původních
169 km2 na 105 km2. To potvrzuje skutečnost, že trasa záměru je vedena v novém
dopravním koridoru, v relativně nenarušené krajině.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na krajinu.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy. Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno
ve smyslu příslušného složkového zákona.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na hmotný
majetek a kulturní památky.
Přeshraniční vlivy
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí vyplývá, že se nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní
hranice.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s konstatováním, týkající se přeshraničních vlivů.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí:
Záměrem je výstavba dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice, která se stane
součástí strategického dopravního tahu D35, který by měl propojovat severní část
území České republiky a tvořit paralelu k současně přetížené dálnici D1. Celý záměr
bude realizován v nové trase. Šířkové uspořádání je navrženo v kategorii D25,5/130
(100). Délka trasy je 18,9 km. Součástí stavby jsou 4 mimoúrovňové křižovatky, 25
mostů, 1 tunel.
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá nárokům
na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při dodržení všech
legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze technické řešení
záměru považovat za možné.
Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za zásadní vnitrostátní a
regionální kontext, protože je patrné, že po realizaci celého dopravního tahu D35
dojde k významným pozitivním změnám podél stávající komunikace I/35 z hlediska
hlukové a imisní zátěže.
Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v tomto
závazném stanovisku lze z pohledu příslušného úřadu učinit závěr, že negativní vlivy
nepřesáhnou míru stanovenou zákony a dalšími předpisy. U záměru nebyly zjištěny
takové negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by bránily jeho
realizaci. Příslušný úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že technické řešení
záměru je s ohledem na dosažený stupeň poznání, ve věci znečišťování životního
prostředí, popsáno dostatečně a odpovídá standardům Evropské unie.
Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Záměr byl předložen ve dvou aktivních variantách (V1, V2) lišících se v cca
dvoukilometrovém úseku:
V1 – hlavní varianta - celá trasa je vedena ve čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130
(100), v km 98,0-100,0 vedena v severní stopě
V2 – podvarianta - celá trasa je vedena ve čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130
(100), v km 98,0-100,0 vedena v jižní stopě
Na základě předložené dokumentace, vyjádření obdržených k dokumentaci a
zpracovaného posudku je do další projektové přípravy doporučena varianta V2 –
podvarianta - celá trasa je vedena ve čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130 (100), v km
98,0-100,0 vedena v jižní stopě.
Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí:
•

Dne 16.1.2017 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP, OPVIP“) oznámení
záměru zpracované dle přílohy č.3 k zákonu (EVERNIA s.r.o., Doc. RNDr. Petr
Anděl, CSc., osvědčení odborné způsobilosti autorizace č.j. 7248/1155/OPV/93,
autorizace prodloužena č.j. 46345/ENV/16).

•

Dne 2.4.2007 obdrželo MŽP potřebný počet paré oznámení záměru podle §6
odst.2 zákona.

•

Dopisem ze dne 4.4.2007 rozeslalo MŽP, OPVIP oznámení záměru DÚSC a DSÚ
ke zveřejnění a k vyjádření.
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•

Dne 23.5.2007 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, v němž byly stanoveny oblasti,
na které je třeba se zaměřit při zpracování dokumentace.

•

Dne 2.4.2009 byla na MŽP, OPVIP předložena dokumentace dle přílohy č. 4
zákona zpracovaná Doc. RNDr. Petrem Andělem, CSc. Tato dokumentace
nesplňovala formální požadavky zákona a dostatečně nezohlednila některé
požadavky závěru zjišťovacího řízení. Z uvedeného důvodu nemohlo MŽP zahájit
proces posuzování vlivů na životní prostředí a dokumentaci vrátilo dopisem č.j.
24577/ENV/09 ze dne 24.4.2009 k doplnění.

•

Opětovně byla dokumentace MŽP předložena dne 25.2.2011. MŽP v ní opět
shledalo takové formální i věcné nedostatky, že bylo nuceno dopisem č.j.
16596/ENV/11 ze dne 22.3.2011 požádat oznamovatele o její další doplnění.

•

Dne 21.9.2011 byla MŽP předložena dokumentace, kterou již MŽP po formální
stránce shledalo za dostačující, o čemž oznamovatele informovalo dopisem č.j.
73642/ENV/11 ze dne 3.10.2011. V reakci na tuto skutečnost oznamovatel dne
13.12. 2011 předložil potřebný počet výtisků dokumentace.

•

Dne 28.12.2001 MŽP dopisem č.j. 98351/ENV/11 rozeslalo a zveřejnilo
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí; ke zveřejnění informace o
dokumentaci na úředních deskách Pardubického a Olomouckého kraje došlo dne
5.1.2012.

•

Dopisem ze dne 1.2.2012 č.j. 8719/ENV/12 byl zpracováním posudku o vlivech
záměru na životní prostředí pověřen RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Osoba
autorizovaná ve smyslu §19 zákona.

•

Dokumentace byla zpracovateli posudku předána dopisem č.j. 8719/ENV/12 ze
dne 1.2.2012

•

Dne 15.3.2012 MŽP obdrželo dopis od zpracovatele posudku s doporučením
vrátit dokumentaci k přepracování nebo doplnění.

•

Na základě vyhodnocení podkladů získaných v procesu EIA a na základě
doporučení zpracovatele posudku MŽP dopisem ze dne 16.3.2012 pod č.j.
23123/ENV/12 jako příslušný úřad vrátilo dle §9 odst.5 zákona dokumentaci
k přepracování nebo doplnění s tím, že dokumentaci je třeba doplnit ve vazbě na
veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních
k dokumentaci k tomuto záměru.

•

Dne 24.11.2016 oznamovatel záměru předložil na MŽP přepracovanou a
doplněnou dokumentaci zpracovanou Doc. RNDr. Petrem Andělem, CSc.; ke
zveřejnění informace o dokumentaci na úředních deskách Pardubického a
Olomouckého kraje došlo dne ........... .2017.
Závěry dokumentace (Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc., listopad 2016)
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že nebyly nalezeny žádné
skutečnosti, které by zásadně limitovaly realizaci záměru. Nebyly identifikovány
mimořádné zásahy do životního prostředí nad běžný rámec typický pro stavby
daného typu. Při dodržení navrhovaných opatření lze předpokládat, že negativní
dopady na životní prostředí budou na přijatelné úrovni a budou splněny platné
hygienické limity. Negativní dopady budou výrazně kompenzovány pozitivními
přínosy.
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Pro případ realizace navrhovaného záměru byla formulována odpovídající
doporučení pro eliminaci, respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí, za kterých lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní
prostředí za možný.
•

Dne 8.12.2016 MŽP dopisem č.j. 81497/ENV/16 rozeslalo a zveřejnilo
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí

•

K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 17 vyjádření (4
vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 12 vyjádření dotčených
správních úřadů a 1 vyjádření mysliveckého spolku). Připomínky, případně
požadavky pro další projektovou přípravu záměru, obsažené v obdržených
vyjádřeních se týkaly problematiky hluku, ochrany vod a ochrany přírody.
Nesouhlasné vyjádření k záměru podal myslivecký spolek Hubert Maletín
z důvodu nesouhlasu z hlediska vlivů na vodní zdroje a vlivů na přírodu. Veškeré
požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci byly
vypořádány v kapitole V. posudku a relevantní požadavky byly vzaty do úvahy při
formulování podmínek závazného stanoviska.

•

Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní byla zpracovateli posudku
předána dopisem č.j. 8170/ENV/17 ze dne 21.2.2017

•

Dne 15.4.2017 požádal zpracovatel posudku dle §9 odst.3) zákona o prodloužení
termínu pro vypracování posudku

•

Dne ....... 2017 obdrželo MŽP, OPVIP zpracovaný posudek

Závěry zpracovatele posudku (RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a kolektiv)
Zpracovatel posudku uvádí, že dokumentace odpovídá požadavkům zákona
v rozsahu akceptovatelném zpracovatelem posudku. Zpracovatel posudku
konstatuje, že na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu lze učinit závěr, že negativní vlivy
nepřesáhnou míru stanovenou zákony a dalšími předpisy. Záměr je z hlediska vlivů
na životní prostředí akceptovatelný.
Zpracovatel posudku navrhuje příslušnému úřadu vydat souhlasné závazné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ve variantě V2
(celá trasa je vedena ve čtyřpruhu 2+2, kategorie D25,5/130 (100), v km 98,0-100,0
je vedena v jižní stopě), a to za respektování v posudku navržených podmínek
stanoviska.
•

Dne ....... 2017 byl posudek rozeslán DÚSC a DSÚ ke zveřejnění a k vyjádření.
Informace o posudku byla zveřejněna dne ........... 2017 na úředních deskách
Pardubického a Olomouckého kraje.

•

K posudku bylo obdrženo celkem.........vyjádření. Vyjádření byla předána
zpracovateli posudku k vypořádání. Vypořádání jednotlivých vyjádření k posudku
je uvedeno v závěru odůvodnění tohoto závazného stanoviska.

•

Dne ....... 2017 rozeslalo MŽP, OPVIP pozvánku na veřejné projednání DÚSC a
DSÚ ke zveřejnění. Informace o pozvánce na veřejné projednání byla zveřejněna
dne ....... 2017 na úřední desce Pardubického kraje a dne ....... na úřední desce
Olomouckého kraje.

•

Dne ....... 2017 se konalo veřejné projednání posudku.
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Závěry veřejného projednání
bude doplněno
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo
zcela zahrnuta:
Obec Maletín
vyjádření ze dne 17.1. 2017 č.j.: OU MAL 696/2016
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření ze dne 19.1. 2017 č.j.: KUOK 351/2017
Krajský úřad Pardubického kraje
vyjádření ze dne 9.1. 2017 č.j.: KrÚ 1621/2017
Městský úřad Mohelnice
Odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 10.1. 2017 č.j.: MUMO-ŽP/37/17
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Olomouc
vyjádření ze dne 24.1. 2017 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1700720.001/17/OZP
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
vyjádření ze dne 9.1. 2017 č.j.: KHSOC/32691//2016/SU/HOK
Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru ochrany ovzduší
vyjádření ze dne 24.1. 2017 č.j.: 85258/ENV/16 - 3159/780/16
Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru ochrany ovzduší
vyjádření ze dne 21.2. 2017 č.j.: 13264/ENV/17 - 517/780/17
Myslivecký spolek Hubert Maletín
vyjádření ze dne 15.1. 2017 bez č.j.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
Příslušný úřad obdržel vyjádření od následujících subjektů:
1) Olomoucký kraj – náměstek hejtmana
vyjádření ze dne 20.12. 2016 č.j.: KUOK/121212/2016,
KÚOK/119484/2016/OSR/580
2) Město Mohelnice
vyjádření ze dne 12.1. 2017 bez č.j.
3) Obec Maletín
vyjádření ze dne 17.1. 2017 č.j.: OU MAL 696/2016
4) Obec Moravičany
vyjádření ze dne 19.12. 2016 bez č.j.
5) Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření ze dne 19.1. 2017 č.j.: KUOK 351/2017
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6) Krajský úřad Pardubického kraje
vyjádření ze dne 9.1. 2017 č.j.: KrÚ 1621/2017
7) Městský úřad Mohelnice
Odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 10.1. 2017 č.j.: MUMO-ŽP/37/17
8) Městský úřad Moravská Třebová
Odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 6.1. 2017 č.j.: MUMT 36195/2016/OZP9-208
9) Městský úřad Zábřeh
Odbor správní, Oddělení životního prostředí
vyjádření ze dne 11.1. 2017 č.j.: 2016/1377/ZP- MUZB
10) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Hradec Králové
vyjádření ze dne 30.12. 2016 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1200524.002/16/KDR
11) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Olomouc
vyjádření ze dne 24.1. 2017 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1700720.001/17/OZP
12) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
vyjádření ze dne 9.1. 2017 č.j.: KHSOC/32691//2016/SU/HOK
13) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
vyjádření ze dne 29.12. 2016 č.j.: KHSPA 22429/2016/HOK-Sy
14) Obvodní báňský úřad
pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
vyjádření ze dne 29.12. 2016 č.j.: SBS 41062/2016/OBÚ-09/1
15) Obvodní báňský úřad
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
vyjádření ze dne 9.1. 2017 č.j.: SBS 41132/2016/OBÚ-05/2
16) Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
vyjádření ze dne 11.1. 2017 č.j.: 85258/ENV/16 – 4588/630/16
17) Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a
krajiny
vyjádření ze dne 9.1. 2017 č.j.: 85258/ENV/16 - 2178/660/16
18) Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru ochrany ovzduší
vyjádření ze dne 24.1. 2017 č.j.: 85258/ENV/16 - 3159/780/16
19) Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru ochrany ovzduší
vyjádření ze dne 21.2. 2017 č.j.: 13264/ENV/17 - 517/780/17
20) Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru ochrany vod
vyjádření ze dne 19.12. 2016 č.j.: 85258/ENV/16 - 3400/740/16
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21) Myslivecký spolek Hubert Maletín
vyjádření ze dne 15.1. 2017 bez č.j.
Připomínky, případně požadavky pro další projektovou přípravu záměru, obsažené
v obdržených vyjádřeních se týkaly problematiky hluku, ochrany vod a ochrany
přírody. Nesouhlasné vyjádření k záměru podal myslivecký spolek Hubert Maletín
z důvodu nesouhlasu z hlediska vlivů na vodní zdroje a vlivů na přírodu. Veškeré
požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci byly vypořádány
v kapitole V. posudku
Vypořádání vyjádření k posudku:
Příslušný úřad obdržel vyjádření od následujících subjektů:
bude doplněno

Toto závazné stanovisko je vydáno podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím
řízení podle § 3 písm. g) zákona.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona.
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Příloha
Vyjádření k dokumentaci
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EVERNIA s.r.o.
„Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice“ – dokumentace EIA
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZPTYLOVÉ STUDII
Na základě předchozího jednání předkládáme některé doplňující informace k Rozptylové
studii, zpracované v rámci Dokumentace EIA.
Imisní příspěvek v období výstavby
Dokumentace EIA na Dálnici D35 v úseku Staré Město – Mohelnice byla zpracována na základě
podkladů poskytnutých investorem, na úrovni technické studie. Technická studie je prvním
základním projekčním podkladem, který řeší především celkové vedení trasy. Dostatečné
podklady pro vyhodnocení imisní zátěže během výstavby, (tj. postup a harmonogram
výstavby, přepravní trasy materiálu, rozmístění objektů na přípravu betonu a živičné směsi aj.)
budou zpracovávány až ve stupni Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Zde se k tomu
zpracovává samostatný materiál Plán organizace výstavby (POV). Reakcí na tento postup
v investiční přípravě je požadavek v dokumentaci EIA na zpracování Aktualizované rozptylové
studie ve stupni DÚR (str. 267 Dokumentace). Aktualizovaná rozptylová studie bude
podkladem pro vydání závazného stanoviska ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. Analogický
postup, který vychází z postupného upřesňování podkladů, je aplikován v problematice hluku
(Aktualizovaná hluková studie), migrace živočichů (Detailní migrační studie) a v dalších
složkách životního prostředí.
Stanovení rychlosti vozidel pro imisní výpočty
Otázka volby modelové rychlosti vozidel těžkých nákladních vozidel pro imisní výpočty je
složitá, protože zde existuje rozpor mezi zákonem stanovenou maximální rychlostí 80 km/h a
reálnou rychlostí, kterou se tato vozidla na dálnicích skutečně pohybují. Jedná se o známou
skutečnost a je zde reálná obava, že výpočet pro 80 km/h by mohl situaci podhodnocovat.
Reálnost tohoto problému potvrzuje i jeho řešení v rámci akustických studiích, kde je používán
výpočet maximální rychlosti nákladních vozidel v jednotlivých jízdních pruzích pro
čtyřpruhové dálnice podle metodiky pro výpočet hluku z automobilové dopravy. V této
metodice se odráží snaha stanovit výhledové rychlosti dopravního proudu s ohledem na
hlukovou zátěž co nejblíže reálnému stavu a rychlosti pro NA vycházejí výrazně vyšší než 80
km/h.
Pro stanovení, zda je vhodné použít vyšší rychlost pro výpočet, byly provedeny modelové
výpočty emisních faktorů (obr. 1 – 6). Lze konstatovat, že použití vyšší rychlosti pro stanovení
emisních faktorů nákladních vozidel, vede při výpočtu imisní zátěže z dopravy po dálnici
v kopcovitém terénu k hodnotám na straně bezpečnosti výpočtu u většiny hodnocených
znečišťujících látek. A to výrazně v případě NO2 a benzo(a)pyrenu, v případě CO a benzenu od
stoupání 2 %. Pro tuhé znečišťující látky PM2,5 se v kopcovitém terénu emisní faktory s měnící
se rychlostí (v intervalu 80 – 120 km/h) mění v malé míře (mírný pokles při stoupání do 2 %,
stagnace při vyšším stoupání). Pouze v případě PM10 dochází při zvyšující se rychlosti
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k mírnému poklesu hodnot emisních faktorů, tento pokles se snižuje při vyšším podélném
sklonu komunikace – cca o 3 % při stoupání 2 %, o 2 % při stoupání 4 %.
Proto ve snaze o výpočet na straně bezpečnosti byla použita rychlost 120 km/h.
Obrázek 1: NOX - závislost EF na rychlosti a podélném sklonu vozovky
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Obrázek 2: CO - závislost EF na rychlosti a podélném sklonu vozovky

Obrázek 3: PM10 - závislost EF na rychlosti a podélném sklonu vozovky
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Obrázek 4: PM2,5 - závislost EF na rychlosti a podélném sklonu vozovky

Obrázek 5: Benzen - závislost EF na rychlosti a podélném sklonu vozovky
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Obrázek 6: Benzo(a)pyren - závislost EF na rychlosti a podélném sklonu vozovky

Pro kontrolu byly provedeny modelové výpočty imisní situace ve vybraných referenčních
bodech v sídlech v blízkosti dálnice. Výsledky jsou uvedeny v tab. 1 – 5 a na obr. 7 – 14.
Výsledky potvrzují předchozí předpoklady a současně je z nich zřejmé, že samotná volba
rychlosti těžkých nákladních vozidel nemá zásadní vliv na imisní situaci.
Tabulka 1: Maletín (bod 2)
Znečisťující
látka

Hodnota

Imisní koncentrace
(µg/m3)
A - 120 km/h B - 80 km/h
NO2
hodina
3,34
3,08
rok
0,208
0,194
CO
8 hodin
14,58
14,51
PM10
den
1,13
1,15
rok
0,195
0,199
PM2,5
rok
0,081
0,082
benzen
rok
0,0043
0,0043
benzo(a)pyren rok
0,0121
0,0116
Pozn.: koncentrace benzo(a)pyrenu - jednotky ng/m3
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Procento z limitu
(%)
A - 120
B- 80
1,7
1,5
0,5
0,5
0,1
0,1
2,3
2,3
0,5
0,5
0,3
0,3
0,1
0,1
1,2
1,2

Podíl
B/A
(%)
92,2
93,3
99,5
101,8
102,1
101,2
100
95,9

Imisní
limit
(µg/m3)
200
40
10000
50
40
25
5
1
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Tabulka 2: Krchleby (bod 5)
Znečisťující
látka

Hodnota

Imisní koncentrace
(µg/m3)
A - 120 km/h B - 80 km/h
NO2
hodina
10,07
9,4
rok
0,31
0,288
CO
8 hodin
52,3
49,99
PM10
den
6,65
6,78
rok
0,333
0,342
PM2,5
rok
0,145
0,148
benzen
rok
0,008
0,008
benzo(a)pyren rok
0,0227
0,0218
Pozn.: koncentrace benzo(a)pyrenu - jednotky ng/m3

Procento z limitu
(%)
A - 120
B- 80
5,0
4,7
0,8
0,7
0,5
0,5
13,3
13,6
0,8
0,9
0,6
0,6
0,2
0,2
2,3
2,2

Podíl
B/A
(%)
93,3
92,9
95,6
102
102,7
102,1
100
96

Imisní
limit
(µg/m3)
200
40
10000
50
40
25
5
1

Procento z limitu
(%)
A - 120
B- 80
6,7
6,3
1,9
1,8
0,9
0,9
19,0
19,2
2,3
2,4
1,7
1,7
0,5
0,5
7,3
7,0

Podíl
B/A
(%)
93,8
92,4
99
101,4
103,2
102,1
98,8
95,9

Imisní
limit
(µg/m3)
200
40
10000
50
40
25
5
1

Procento z limitu
(%)
A - 120
B- 80
4,1
4,0
1,5
1,4
0,4
0,4
16,7
17,1
1,8
1,8
1,3
1,3
0,4
0,4
5,1
4,8

Podíl
B/A
(%)
96,7
92,9
97,5
102,9
101,7
100,9
98,9
95,5

Imisní
limit
(µg/m3)
200
40
10000
50
40
25
5
1

Procento z limitu
(%)
A - 120
B- 80
6,3
6,1
1,2
1,1
0,4
0,4
20,5
21,1
2,1
2,2
1,3
1,4
0,3
0,3
4,0
3,8

Podíl
B/A
(%)
97,1
96,2
99
102,9
103
103,6
100
95,3

Imisní
limit
(µg/m3)
200
40
10000
50
40
25
5
1

Tabulka 3: Řepová (bod 7)
Znečisťující
látka

Hodnota

Imisní koncentrace
(µg/m3)
A - 120 km/h B - 80 km/h
NO2
hodina
13,48
12,65
rok
0,761
0,703
CO
8 hodin
89,99
89,09
PM10
den
9,48
9,61
rok
0,928
0,958
PM2,5
rok
0,422
0,431
benzen
rok
0,0253
0,025
benzo(a)pyren rok
0,0728
0,0698
Pozn.: koncentrace benzo(a)pyrenu - jednotky ng/m3
Tabulka 4: Křemačov (bod 9)
Znečisťující
látka

Hodnota

Imisní koncentrace
(µg/m3)
A - 120 km/h B - 80 km/h
NO2
hodina
8,18
7,91
rok
0,593
0,551
CO
8 hodin
38,63
37,66
PM10
den
8,33
8,57
rok
0,723
0,735
PM2,5
rok
0,318
0,321
benzen
rok
0,0178
0,0176
benzo(a)pyren rok
0,0507
0,0484
Pozn.: koncentrace benzo(a)pyrenu - jednotky ng/m3
Tabulka 5: Mohelnice (bod 13)
Znečisťující
látka

Hodnota

Imisní koncentrace
(µg/m3)
A - 120 km/h B - 80 km/h
NO2
hodina
12,56
12,19
rok
0,468
0,45
CO
8 hodin
44,95
44,49
PM10
den
10,23
10,53
rok
0,858
0,884
PM2,5
rok
0,335
0,347
benzen
rok
0,015
0,015
benzo(a)pyren rok
0,0403
0,0384
Pozn.: koncentrace benzo(a)pyrenu - jednotky ng/m3
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Použité větrné růžice
Důležitou otázkou při zpracování rozptylové studie je použití větrných růžic. V rozptylové
studii byly použity větrné růžice pro Moravskou Třebovou a pro Mohelnici (zdroj ČHMÚ
Praha). Zdůvodnění této volby je následující. Moravská Třebová a Mohelnice leží na obou
koncích hodnoceného úseku a zcela jasně reprezentují přilehlé části trasy. Otázkou zůstává
střední část úseku, který leží ve vyšší nadmořské výšce a ve velmi složitém terénu.
Jako možnost se nabízelo řešení aplikované v rozptylové studii pro daný záměr z předchozí
dokumentace EIA (která byla zamítnuta z jiných důvodů). Zde byly použity 3 regionální větrné
růžice: Podorlická pahorkatina – pro úsek kolem Moravské Třebové, Drahanská vrchovina –
pro střední část, a Olomoucko-Přerovsko – pro úsek kolem Mohelnice). Jeho nevýhodou je
zobecňující charakter těchto regionálních růžic pro rozhlehlá území, kam zájmové území trasy
patří dosti okrajově. Proto bylo rozhodnuto pro posuzovaný záměr použít větrné růžice
zpracované ČHMÚ Praha pro bližší lokality, konkrétně pro Moravskou Třebovou pro úvodní
úsek dálnice a její okolí a růžici pro Mohelnici pro závěrečný úsek dálnice a její okolí. Pro
střední úsek, který leží v oblasti Zábřežské vrchoviny, byla použita také růžice pro Moravskou
Třebovou. Důvodem bylo, že porovnáním růžice pro M. Třebovou a regionální růžice pro
Drahanskou vrchovinu se prokázalo, že četnosti výskytu stabilitních tříd se zhoršenými
rozptylovými podmínkami i pro nízké zdroje (to je superstabilní a stabilní zvrstvení
atmosféry) uváděné v růžici pro Mor. Třebovou je vyšší (13,4 % roční doby) než v růžici pro
Drahanskou vrchovinu (8,7 %). Výpočet tedy obecně bude na straně bezpečnosti.
Pro potvrzení tohoto předpokladu byl realizován kontrolní výpočet v některých referenčních
bodech, charakterizujících obytnou zástavbu obcí, kolem kterých je trasa dálnice navržena.
Jako příklad je uvedena lokalita Řepová (tab. 6, obr. 15). Výsledky potvrdily, že použití růžice
pro Moravskou Třebovou je zde na straně bezpečnosti výpočtu – vypočítané roční průměrné
imisní koncentrace v těchto bodech byly vyšší než při použití růžice pro Drahanskou
vrchovinu. Maximální krátkodobé koncentrace pro NO2, CO a PM10 zůstávají v podstatě stejné
(to je dáno způsobem výpočtu krátkodobých koncentrací).
Tabulka 6: Porovnání imisních koncentrací v obci Řepová (bod 7) při použití dvou větrných růžic
Znečisťující
látka

Hodnota

NO2

hodina
rok
8 hodin
den
rok
rok
rok
rok

CO
PM10
PM2,5
benzen
benzo(a)pyren

Imisní koncentrace
WR Moravská
WR Drahanská
Třebová
vrchovina
3
µg/m
12,65
12,65
0,703
0,635
89,09
89,09
9,61
9,61
0,958
0,898
0,431
0,404
0,025
0,0235
0,0698
0,0654
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podíl MT/DV
%
110,7
106,7
106,7
106,4
106,8
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Obrázek 7: Porovnání imisních koncentrací (v % imisního limitu) pro obec Řepová při použití dvou větrných
růžic
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Specifikace použitých větrných růžic je v následujících tabulkách a obrázcích.
Tabulka 7: Větrná růžice Mohelnice
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Tabulka 8: Větrná růžice Moravská Třebová
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Kompenzační opatření.
Posouzení povinnosti realizace kompenzačních opatření:
Pro vyhodnocení byl proveden výpočet hodnot ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu
v referenčním bodě č. 12 (dle rozptylové studie), charakterizujícím lokalitu Dolní Krčmy, pro
obě varianty řešení – nulovou variantu a aktivní variantu (realizace záměru) ve výhledovém
roce 2040.
Intenzity dopravy pro obě varianty jsou převzaty z materiálu „R35 v úseku Staré Město –
Mohelnice, aktualizovaný dopravní model. AF-CITYPLAN s.r.o., Praha 07/2015“.
Tabulka 9: Intenzity dopravy na úseku procházejícím zastavěným územím Dolní Krčmy
Úsek D35 Mohelnice MÚK sever – MÚK jih
nulová varianta
aktivní varianta

OA
24 630
24 430

LNA
2 890
3 250

TNA
4 670
5 910

Tabulka 10: Vyhodnocení nárůstu ročních imisních koncentrací benzo(a)pyrenu v ref. bodu 12 (Dolní Krčmy)
Imisní
limit
1,00

imisní pozadí

1,19

imisní přitížení
nulová varianta aktivní varianta
ng/m3
0,043
0,048

změna

podíl IL

ng/m3
+0,005

%
0,5

Shrnutí:
1. Komunikace je umístěna v oblasti s překročeným ročním imisním limitem pro
benzo(a)pyren.
2. Vlivem provozu komunikace dojde k nárůstu roční koncentrace benzo(a)pyrenu
% imisního limitu této látky, to je menší než je 1 % limitní hodnoty.

o 0,5

Uplatnění kompenzačního opatření není vyžadováno, protože není splněna podmínka nárůstu
roční koncentrace o více než 1 % imisního limitu 1 ng/m3.
Investor nemusí navrhovat a realizovat kompenzační opatření.
Situace bude znovu analyzována v aktualizované rozptylové studii v rámci DÚR, kde se bude
vycházet z rovněž aktualizovaného dopravního modelu. Tím bude zajištěna odpovídající
reakce na případné změny v dopravních zátěžích.

V Liberci 16. 2. 2017
Zpracoval: Mgr. Radim Smetana – autor rozptylové studie
Předkládá: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. – zpracovatel Dokumentace EIA
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