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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.

Název a zařazení záměru

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

sloupec:

A.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji.
obec

katastrální území

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov

Dětřichov

Dětřichov u Svitav

Řídký

Řídký

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

obec
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Džbánov

Džbánov u Vysokého
Mýta

Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Staré Město

Radišov
Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65993390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

Zastoupený:
Ing. Tomáš Kaas - ředitel výstavby ŘSD ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
tel. 241 084 302
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II.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná firmou ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., Hvožďanská 3, 148 01
Praha 4, Ing. Václav Píša, CSc., držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb., č.osvědčení
43912/ENV/06.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům.
Dokumentace je doplněna výkresovou částí.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.

Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona č.
100/2001 Sb.

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Posouzení základních údajů

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

sloupec:

Není v dokumentaci uveden.

B.I.2. Kapacita záměru
Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

B.I.3. Umístění záměru
Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji.
obec

katastrální území

obec

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov
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Dětřichov

Řídký

Řídký

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Džbánov

Džbánov u Vysokého
Mýta

Staré Město

Radišov

Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Dětřichov u Svitav

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o výstavbu čtyřpruhové silnice, určené zejména pro dálkovou a mezinárodní
dopravu. Nová komunikace nahradí stávající silnici I/35. Po výstavbě R35 se tranzitní
doprava přesune ze stávající I/35 na novou komunikaci, na stávající silnici zůstane pouze
zbytková doprava pro potřeby zájmového území.
Umístění rychlostní silnice do řešeného území přirozeně zásadně ovlivní celý systém
dopravních komunikací v této oblasti. Předpokládá se výstavba několika přeložek
komunikací nižší třídy, jejich počet však není velký (3 - 4), neboť ve většině MUK bude silnice
R35 napojena na stávající silniční síť pouze krátkou spojkou k souběžné silnici I/35. Trasy
těchto přeložek ještě nejsou definitivně dopracovány, jedná se vesměs o silnice II. třídy. V
koncovém bodě hodnoceného úseku (MÚK Staré Město - východ) se uvažuje s napojením
silnice R43 ve směru od jihu. Dále bude nutno vybudovat celou řadu přeložek stávajících
komunikací, přes které silnice R35 přechází.
Po vybudování silnice R35 je nutno očekávat, obdobně jako u všech komunikací tohoto typu,
realizaci celé řady záměrů v jejím okolí (čerpací stanice, skladové areály, prodejní plochy
apod.). Tyto záměry v současnosti nejsou známy a jejich vlivy na životní prostředí musí být
předmětem příslušných vyhodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.

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
Zdůvodnění potřeby záměru
Rychlostní silnice R35 je součástí sítě dálnic a rychlostních silnic. Po dokončení celé trasy
bude nejdůležitější pozemní komunikací NUTS 2 Severovýchod, který sdružuje Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický kraj.
9
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R35 bude významnou dopravní tepnou především vnitrostátního významu, předpokládá se i
jako doplněk evropské dálniční sítě TINA. R35 je zařazena i do transevropské sítě TEN-T.
Na úrovni dopravy v rámci České republiky bude využívána pro spojení severní Moravy s
východními a severními Čechami (propojení dálnic D47 a D11). V rámci mezinárodní
dopravy umožní dálniční spojení s Německem (společně s D8 a D5) a s Polskem (napojení
na D11). Silnice je plánována jakou součást mezinárodní silnice E442 a zároveň bude
spojnicí mezi německo-polskou dálnicí A4 (E40 Dresden - Bautzen - Górlitz - Zgorzelec Wroclaw), dálnicí D11/R11 (Praha - Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov - Královec) a dálnicí
D47 (D1) Brno - Ostrava. Z hlediska mezinárodních dopravních vazeb tak bude mít R35 po
dokončení v celém úseku Hrádek na Nisou - Turnov - Hradec Králové - Mohelnice - Lipník
nad Bečvou obdobný význam jako dálnice D8 a D1 vedené v koridoru Drážďany - Praha Brno - Břeclav - Bratislava.
Po zprovoznění celé trasy převezme R35 část transitní dopravy ve směru východ - západ,
která v současnosti využívá dálnici D1.
O výstavbě silnice R35 bylo v březnu 2006 sepsáno mezi Ministerstvem dopravy a
Pardubickým krajem Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35
v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti. V
tomto memorandu obě strany prohlašují, že:
„Vybudování rychlostní silnice R35 má zásadní význam nejen pro řešení dopravní situace v
Pardubickém kraji, ale především umožní vytvoření druhého páteřního tahu ČR ve směru
západ - východ. ... Ministerstvo dopravy v současné době považuje urychlení přípravy a
realizaci výstavby rychlostní silnice R35 za prioritní projekt rozvoje dopravní infrastruktury v
ČR. Pro splnění cíle je připraveno garantovat mimořádný přístup i finanční prostředky na
výstavbu. Pardubický kraj v souladu s vlastními schválenými rozvojovými dokumenty usiluje
o kvalitní dopravní napojení na síť dálnic a rychlostních komunikací. Považuje to za nutnou
podmínku k realizaci svých rozvojových záměrů i za podmínku dostupnosti svého území ve
vazbě na evropskou dálniční síť."
Koridor silnice R35 je obsažen v územně plánovací dokumentaci. V části vedení koridoru v
okolí Litomyšle (cca km 51,5 - km 58,5), v katastrech obcí Řídký, Bohuňovice u Litomyšle,
Sedliště u Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď jsou posuzovány v
předkládané dokumentaci dvě subvarianty vedení komunikace.
Posuzovaná trasa silnice R35 je vedena v koridoru, který je této komunikaci určen Politikou
územního rozvoje ČR z roku 2008 (PUR ČR). V tomto dokumentu je variantně uvažováno s
napojením silnice R43 ve směru od Brna na R35, a to buď u Moravské Třebové, nebo u
Svitav. Předkládaná Dokumentace hodnotí vlivy silnice R35 v případě napojení R43 podle
územně plánovací dokumentace, tj. u Moravské Třebové. Důvodem je jednak soulad s ÚPD,
ale především skutečnost, že při tomto napojení je výsledná dopravní zátěž silnice R35
vyšší, neboť převládajícím dopravním směrem je směr západ-jih (Hradec Králové - Brno).
Dokumentace tak hodnotí méně příznivý stav, což je významné zejména s ohledem na
dimenzování nutných protihlukových clon podél této komunikace.

Přehled navržených variant
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Trasování silnice R35 v hodnoceném území procházelo v průběhu historie poměrně složitým
vývojem. Kvůli složitým územním limitům bylo prověřováno vedení trasy v poměrně širokém
koridoru na jihu od stávající I/35, Svitavy a Moravskou Třebovou až po severní obchvat
Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Třebovický průsmyk a St. Město.
Původní záměr prosazoval spíše severní vedení silnice s cílem dopravně obsloužit oblast
Ústí nad Orlicí a České Třebové. V poměrně složitém území byla trasa navrhována ve
velkém poctu variant a podvariant, které se snažily o co nejmenší zasažení cenných lokalit.
Jako alternativa tomuto vedení byla navržena jižní varianta, která vede v koridoru současné
I/35 územím s menším výskytem nejcennějších ploch. Tyto dvě trasy byly vyhodnoceny v
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. v roce 2006.
V době zpracování Oznámení a zjišťovacího řízení probíhalo schvalování územního plánu
VÚC Pardubického kraje, který oproti původním předpokladům zvolil pro vedení R35 na
území kraje jižní variantu. V roce 2007 bylo firmě SUDOP a ATEM zadáno multikriteriální
zhodnocení severní a jižní varianty, návrh a zhodnocení možné mezilehlé trasy. Posléze
zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo ÚPn VÚC s jižní variantou trasy R35.
Na základě tohoto vývoje bylo při posuzování vlivů na životní prostředí v předkládané
dokumentaci upuštěno od hodnocení severní varianty, neboť ta byla již opakovaně
vyhodnocena jako méně vhodná než varianta jižní.
Dalším důsledkem tohoto rozhodnutí byla nutnost opětného přetrasování a posouzení již
dříve stabilizovaného úseku trasy R35 MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto v nové trase tak,
aby navazovala na stavbu Vysoké Mýto - Staré Město. Proto byla předkládaná Dokumentace
rozšířena o úsek Ostrov - Vysoké Mýto, aby byly posouzeny dopady celého úseku
komunikace, na kterém došlo k úpravě trasy.
Naopak jižní varianta byla oproti Oznámení EIA dále rozpracována a její vedení bylo
optimalizováno, částečně ve variantách:
-

v úseku Ostrov - Vysoké Mýto byla trasa posunuta nejprve projektována tunelem pod
vrchem Homole, v severní části lesního porostu. Biologický průzkum však ukázal, že
právě v této lokalitě se nacházejí cenné druhy rostlin, navíc trasa tak zasáhla i do
hodnotných luk podél Loučné. Proto byla trasa opětovně přehodnocena a posunuta
jižně, po výsledné optimalizaci se tak její vedení výrazně přiblížilo trase původně
obsažené v Oznámení (ovšem s prodloužením o úsek Ostrov - Vysoké Mýto).

-

v úseku kolem Litomyšle je shodně s ÚPn VÚC projektován obchvat v severnějším
vedení. V Dokumentaci však byla zachována i původní trasa dle Oznámení, obě trasy
jsou posuzovány variantně (trasa dle oznámení je označena „Sedliště-jih", trasa dle
ÚPn VÚC je pak „základní trasa").

-

u Janova projekt předpokládal vedení v souběhu se stávající silnicí I/35, která zde
vede obchvatem obce. Tím by však byla vyvolána nutnost využití místní komunikace
přes Janov pro doprovodnou dopravu, proto byla vypracována varianta vedoucí vedle
současné silnice I/35 (varianta „Janov")

-

u Opatovce byla trasa posunuta na jih tak, aby obcházela veškerou zástavbu obce

Záměr je tedy navrhován v jedné variantě, která je ve dvou místech doplněna o 2
subvarianty. Trasa základní varianty je shodná s vedením koridoru v územním plánu VÚC
11
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Pardubického kraje z 14. 12. 2006. Koridor této trasy byl rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu zrušen. Z důvodů návaznosti na předchozí verzi Dokumentace EIA, která byla
zhotovena před rozsudkem, je jako základní varianta označováno vedení silnice v trase
Sedliště - sever, tj. ve vedení dále od města Litomyšl.

Dále posuzované subvarianty jsou:
-

subvarianta Sedliště - jih: jedná se o vedení obchvatu Litomyšle v trase
posuzované v rámci Oznámení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Subvarianta byla zařazena do hodnocení z důvodu návaznosti na Oznámení.
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km
58,65. Tento úsek představuje km 13,0 až km 21,0 dle staničení používaném v
Oznámení záměru.

-

subvarianta Janov: jedná se o variantní řešení obchvatu Janova v km 62,0 až 66,0
Subvarianta oproti základní variantě nevyužívá stávající I/35 jako polovinu profilu
vozovky, zachovává tak vybudovaný obchvat Janova. Subvarianta je od základní
varianty vzdálena asi 85 m, v blízkosti MÚK Janov se vzdálenost zvyšuje na max.
200 m.

Přehledné zobrazení trasy včetně subvariant je uvedeno na výkresu 2 předložené
dokumentace.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).
Základní charakteristiky variant trasy R35
Základní

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového
oblouku

800 m

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Délka

Počet a délka tunelů

Směrové vedení
Základní trasa
Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever k
Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.
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Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m
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Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35

-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty

V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
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mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení a dokončení stavby není v současné době znám. Uvažuje se zahájení
výstavby v termínu 2012 - 2015.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:

Pardubický kraj

Obce:

Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Chroustovice, Dětřichov,
Dětřichov u Moravské Třebové, Džbánov, Hrušová, Kunčina, Litomyšl,
Mikulec, Mladějov na Moravě, Opatov, Opatovec, Řídký, Sedliště,
Staré Město, Stradouň, Strakov, Svitavy, Trusnov, Tržek, Vraclav,
Vysoké Mýto, Zámrsk

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která
budou tato rozhodnutí vydávat
V dalších stupních přípravy záměru bude zažádáno o vydání následujících správních
rozhodnutí:
Příslušný obecní úřad
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků (§ 5b, Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny).
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Příslušný stavební úřad
-

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

-

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

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
-

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

-

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

-

Souhlas s odnětím pozemků z PUPFL podle § 17 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích

-

Výjimky z ochrany ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů rostlin a
živočichů

Ministerstvo životního prostředí
-

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

-

Souhlas s vynětím půdy ze ZPF dle § 17 odst. d zákona č.334/1992

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice a je provedena do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. V dokumentaci je uveden Správa CHKO
jako příslušný orgán ochrany přírody pro výjimky z ochrany silně a kriticky ohrožených druhů
rostlin a živočichů. Aktuálně je to Krajský úřad Pardubického kraje.

Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Zábor půdy
Výstavba silnice R35 si vyžádá zábor zemědělské půdy a v malé míře i pozemků určených k
plnění funkcí lesa. V tab. B.3. je provedeno vyčíslení ploch záborů půdy v členění podle tříd
ochrany zemědělské půdy a katastrálních území. Vyčíslení zahrnuje zábory pro výstavbu
silnice a výstavbu mimoúrovňových křižovatek, které budou součástí stavby.
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Zábory ploch - základní trasa
Zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

II

III

IV

41 911 27 443

24

PUPFL*
V

Celkem

Celkem

Bohuňovice

3 592

Cerekvice nad Ločnou

2 921

1 296

Čistá

0

23 802

Dětřichov

0

35 469

Dětřichov u Moravské Třebové

0

10 319

Džbánov

0

7 862 87 429

5 842

Hrušová

10 229

69 827 42 332

8 031

Janov

0

247 835 10 689

Kunčina

0

Litomyšl

898

234 716 31 369 11 020

Mikuleč

0

42 901 42 706 36 948

Mladějov na Moravě

0

Opatov

0

36 683 38 372

Opatovec

0

46 214 77 811

Ostrov

0

Řídký

0

Sedliště

0

Staré Město

0

Stradouň

0

25 789

Strakov

0

132 643

Svitavy

1 727

77 220 17 151

0

3

12 1 676

1 691

1 691

Vraclav

0

10 896 12 067

27 677 9 249

59 889

59 889

Vysoké Mýto

0

37 649 180 146 74 911 36 388 2 898

331 992

331 992

Zámrsk

0

32 818

Trusnov

69 378

10 024 32 352 32 564

3

8 121

2 668

27 120 65 124 23 434 45 951 21 143
6 153

1 477

3 914
2 843

29 245 21 822
7 580

6 407

85 564

23 802

4 337

28 139

43 594

43 594

10 319

10 319

103 801

103 801

120 190

130 419

258 523

631

259 154

182 771

21 319

204 090

283 259

5 741

192
89 956

126 867

414

127 281

86 184

7 443

81 150

46 416

158 253

9 511

51 249

13 080

9 796

35 698

80 445

182

131 206 98 775 52 850

284 158

192

2 992 17 732 60 616 4 844

60 385

76 236

122 555
192

72 970

86 184
3 257

54 506
81 150

295 910

61

295 971

82 001

82 001

132 643

132 643

94 371

2 084

98 182

Tržek

Celkový součet

26 697 16 150

75 665

1 015

76 680

19 367 1 282 330 805 820 332 093 278 914 95 519 2 794 676

84 734

2 898 778

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zábory ploch varianta Sedliště - jih
zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

Bohuňovice

0

Litomyšl

8 414

II

III

IV

PUPFL* Celkem
V

Celkem

4 753
112 337

116 174

55 903

18

8 661

400

4 753

4 753

293 474

301 889
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Řídký

0

21 008

38 835

142

Sedliště

0

6 602

22 287

23 238

Tržek

11 895

Celkový součet

35 186 1 099 566

839 499

387 845

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa;

59 986
4 025

3 257

63 242

56 152

56 152

9 236

9 236

21 131

312 542

93 790 2 733 241

84 734 2 853 160

Ostatní řádky jsou shodné se základní trasou

Zábory ploch varianta Janov
zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

II

Čistá

0

22 348

Janov

0

253 888

25 569

1 286 929

820 701

Celkový součet 19 367

III

IV

332 093

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa;

278 914

PUPFL*
V

Celkem

Celkem
22 348

4 339

26 687

279 457

939

280 396

95 519 2 814 156

85 044

2 918 567

Ostatní řádky jsou shodné se základní trasou

Půdy jsou do tříd ochrany rozděleny následujícím způsobem:
1. třída - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu
2. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné,
jen podmínečně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně
zastavitelné
3. třída - půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním eventuelně využít pro
výstavbu
4. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu
5. třída - zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.

Plocha trvalého záboru zemědělské půdy nutného pro realizaci záměru bude činit 285 ha.
Více než třetinu z této výměry tvoří půdy spadající do I. třídy ochrany, čtvrtinu půdy ve třídě
II. Výstavba si dále vyžádá zábor 8,5 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa a 3,5 ha
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ostatních ploch (mimo ZPF a PUPFL). V této bilanci nejsou započteny zbytkové plochy, které
po výstavbě nebude možné zemědělsky využívat, dále plochy pro doprovodnou zeleň apod.
Jejich velikost není v současné době známa a bude upřesněna až po přesném zaměření
trasy v dalších stupních přípravy projektu.
Svrchní vrstva půdy - ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy na
dočasné deponie. Část této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese komunikace a v
jeho okolí, zbylá půda bude využita dle pokynů orgánu ochrany.

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

B.II.3 Surovinové zdroje
Surovinové a energetické zdroje
Pro výstavbu tělesa komunikace bude nutné použít následující suroviny - kamenivo,
štěrkopísky, ocel, asfalt, cement a přísady do betonů, živičnou směs apod. Odhad množství
některých materiálů je uveden v tab. B.6.
Odhad množství potřebného materiálu
3

Materiál

Množství (m )

Asfaltový koberec

3 000

Asfaltový beton

6 000

Obalované kamenivo

9 000

Kamenivo zpevněné cementem

11 000

Štěrkodrť

13 000
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Další objemy bude představovat například:
-

beton a ocel pro konstrukce mostů, propustků, opěrných zdí, apod.

-

keramika, beton a plast pro kanalizaci

-

kovy a plasty pro svodidla, zábradlí

-

kovy a plasty pro dopravní značky a zařízení apod.

-

beton, kovy, plasty, sklo, dřevo pro protihlukové stěny

-

zemina a geotextilie pro ozelenění svahů a okolí silnice ad.

Objem těchto materiálů nelze v současnosti odhadnout a bude odvislý od přesného
zaměření silnice v terénu, upřesnění bude provedeno v dalším stupni projektové
dokumentace. Zdroj stavebních materiálů není v současnosti možné určit a závisí na
zvoleném dodavateli stavby.
Zřízení staveniště silnice R35 (sociální zařízení, obytné buňky, apod.) bude napojeno na
místní zdroje elektrické energie. Lokalizace těchto zařízení staveniště bude specifikována v
další fázi projektové přípravy.
Při provozu komunikace budou spotřebovávány chemické látky při zimní údržbě. Bude se
jednat zejména o NaCl (chlorid sodný) a CaCl2 (roztok chloridu vápenatého ke zkrápění).
Krom toho budou při opravách spotřebovávány materiály obdobného charakteru jako při
výstavbě (živičné směsi, beton, kamenivo apod.).
Spotřeba elektrické energie při vlastním provozu bude souviset zejména s technickým
zajištěním tunelu Dětřichov. Bude se jednat především o energeticky náročné zajištění
ventilace a dále o osvětlení, bezpečnostní okruhy, kamerové okruhy, proměnné dopravní
značení, řídící centrum apod. Spotřeba elektrické energie není v současné době známa,
vzhledem k délce a hloubce tunelu je však nutno očekávat, že bude poměrně významná.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.4.1. Změny dopravní zátěže
Potřeba výstavby silnice R35 je dána zejména rostoucí intenzitou dopravy na stávající
dvoupruhové silnici I/35, kde již stávající počty vozidel mezi 15 000 a 17 000 automobilů za
den znamenají snížení plynulosti dopravy a v místech průchodu obytnou zástavbou i
významné riziko dopravních nehod s účastí chodců a snížení kvality života (hluk, znečištění
ovzduší). Údaje o zatížení jednotlivých sčítacích úseků podle celostátního sčítání dopravy
ŘSD z roku 2005 jsou uvedeny v tab. B.7. Vedle silnice I/35 jsou uvedeny i intenzity na silnici
I/17 v úseku Ostrov - Zámrsk.

Intenzity dopravy na silnici I/35 - rok 2005 (počet vozidel / 24 hodin)
Rok 2005
Silnice

Sčítací úsek

Poloha úseku

O+M
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5-0240

Ostrov - Stradouň

3 141

1 710

4 851

5-3238

Stradouň - Zámrsk

2 821

1 439

4 260

50530

Zámrsk - Vysoké Mýto

9 957

5 997

15 954

50548

Hrušová - Cerekvice nad
Loučnou

10 742

6 137

16 879

50558

Cerekvice nad Loučnou Nedošín

10 742

6 137

16 879

50560

Nedošín - Litomyšl

9 619

6 145

15 764

50570

Litomyšl - Mikuleč

9 382

5 654

15 036

50580

Mikuleč - Lačnov

4 986

3 886

8 872

50676

Lačnov - Opatovec

5 646

5 501

11 147

50616

Opatovec - Koclířov

5 646

5 501

11 147

O... osobní a dodávkové automobily

M... jednostopá motorová vozidla

T... těžká motorová vozidla a přívěsy

S... součet všech motorových vozidel a přívěsů

V další tabulce je uvedeno porovnání změn intenzit automobilové dopravy na silnici I/35 v
roce 2025 vlivem výstavby silnice R35. Údaje vycházejí z aktualizované prognózy dopravní
zátěže, zpracované firmou CityPlan s.r.o. v roce 2009 pro účely předkládané dokumentace.
Intenzity dopravy na silnici I/35 - rok 2025 (počet vozidel / 24 hodin)
Silnice

Úsek

Nulová varianta
Celkem

Nákladní

Po výstavbě R35
Celkem

Nákladní

I/17

Ostrov - Stradouň

18 080

5 930

1 810

430

I/17

Stradouň - Vraclav

16 090

5 580

990

97

I/17

Vraclav - Zámrsk

15 320

5 390

1 290

180

I/35

Zámrsk - Vysoké Mýto

20 390

8 180

4790

1410

I/35

Vysoké Mýto - Cerekvice nad
Loučnou

20 090

8 050

4810

1250

I/35

Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl

17 250

7 430

4760

1340

I/35

Litomyšl - Janov

16 980

7 260

3740

830

I/35

Janov - Opatovec

15 670

7 060

1670

290

I/35

Opatovec - Koclířov

12 440

6 390

5460

1211

I/35

Koclířov - Moravská Třebová

15 720

6 990

3740

810

Z tabulky je patrné, že silnice I/35 bude po výstavbě R35 sloužit jako doprovodná trasa a
intenzity na komunikaci významně poklesnou - cca o 55 - 89 % u celkové dopravy a o 80 95 % u dopravy nákladní. Ještě větší význam bude mít výstavba R35 pro obce v počátečním
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úseku Ostrov - Zámrsk. Zde je nutno očekávat výrazný nárůst dopravní zátěže po dovedení
R35 do Ostrova; a naopak po jejím prodloužení směrem na východ zde intenzity dopravy
velmi prudce poklesnou na 1-2 tisíce vozidel za den.
Snížení dopravní zátěže je možné očekávat i na řadě dalších komunikací ve směru západ východ. V rámci širšího regionu se jedná zejména o silnici I/11 Hradec Králové - Šumperk Ostrava, z celostátního pohledu pak především dálnici D1 Praha - Brno a navazující
komunikace. To je dáno skutečností, že silnice R35 bude sloužit jako alternativa dálnice D1,
která již v současnosti téměř kapacitně nepostačuje a zprovoznění R35 má právě této
komunikaci významně ulehčit.

Následující tabulka uvádí očekávané intenzity automobilové dopravy na silnici R35. Z tabulky
je patrné, že počty automobilů na nové rychlostní silnici budou výrazně vyšší v porovnání s
intenzitou dopravy na samotné silnici I/35 v nulové variantně. Zde se projevuje právě výše
uvedená skutečnost, že silnice R35 odlehčí dalším dopravním tahům nejen v širším regionu,
ale i na celostátní úrovni.
Intenzity dopravy na silnici R35 - rok 2025 (celkem voz. / 24 hod)
Všechna vozidla

Nákladní vozidla

MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto západ

41 440

12 040

MÚK Vysoké Mýto západ - MÚK Džbánov

38 570

11 670

MÚK Džbánov - MÚK Řídky

39 780

12 000

MÚK Řídky - MÚK Litomyšl sever

35 830

10 990

MÚK Litomyšl sever - MÚK Janov

33 560

10 750

MÚK Janov - MÚK Mikuleč

35 670

11 310

MÚK Mikuleč - MÚK Opatovec

33 960

11 040

MÚK Opatovec - MÚK Kunčina

34 910

10 820

MÚK Kunčina - MÚK Staré Město východ

37 050

11 360

B.II.4.2. Zásahy do dopravní infrastruktury
Součástí výstavby silnice R35 budou úpravy a přeložky souvisejících komunikací, polních
cest a cyklistických tras. Jedná se především o napojení stávajících komunikací na
mimoúrovňové křižovatky, mimoúrovňová křížení stávajících silnic a cest s novou
komunikací a zajištění přístupu na části pozemků, které budou novou komunikací rozděleny.
Tyto vyvolané stavby jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Základní trasa:
-

38,5 km - přeložka cesty v délce 290 m

-

39,1 km - spojka na silnici II/357

-

40,5 km - přeložka silnice III/30523 v délce 500 m
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-

42,15 km - přeložka silnice III/35721 v délce 310 m

-

42,2 km - přeložka silnice II/357 v délce 375 m

-

42,6 km - přeložka polní cesty v délce 250 m

-

44,5 km - přeložka silnice III/35119 v délce 1170 m

-

46,4 km - přeložka polní cesty v délce 255 m

-

48,6 km - přeložka MK v délce 420 m

-

49,4 km - přeložka silnice III/03529 v délce 220 m

-

49,9 km - přeložka cesty v délce 415 m

-

51,0 km - přeložka polní cesty v délce 490 m

-

52,6 km - úprava silnice II/317 (most přes R35)

-

55,2 km - přeložka silnice III/35016 v délce 265 m

-

55,9 km - přeložka polní cesty v délce 380 m

-

56,4 km - přeložka silnice II/360 v délce 3800 m

-

57,3 km - úprava stávající silnice II/360 v délce 60 m

-

58,9 km - přeložka silnice III/35846 v délce 615 m

-

60,5 km - přeložka silnice III/03530 v délce 750 m

-

60,7 km - přeložky polních cest v délce 560 m

-

62,5 km - přeložka MK v délce 285 m

-

63,1 km - přeložka silnice I/35 v délce 1430 m

-

63,6 km - přeložka cesty v délce 160 a 220 m

-

64,24 km - úprava cesty v délce 150 m

-

65,5 km - přeložka silnice I/35 v délce 490 m

-

66,6 km - přeložka silnice I/35 v délce 2570 m

-

68,24 km - přeložka silnice II/366 v délce 490 m

-

69,4 km - přeložka silnice III/03532 v délce 735 m

-

72,8 km - přeložka silnice I/35 v délce 1110 m

-

73,5 km - úprava MK v délce 170 m

-

74,0 km - úprava silnice I/43 v délce 1300 m a přeložka silnice I/43

-

74,84 km - úprava polní cesty v délce 330 m

-

76,66 km - úprava silnice III/36823 v délce 125 m

-

77,07 km - přeložka cesty v délce 160 m

-

77,9 km - přeložka polní cesty v délce 555 m

-

82,07 km - přeložka polní cesty v délce 330 m
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-

83,0 km - úprava polní cesty v délce 140 m

-

84,2 km - přeložka silnice I/43

-

85,5 km - přeložka polní cesty v délce 300 m

-

96,57 km - přeložka silnice III/36810 v délce 360 m

-

87,17 km - úprava polní cesty v délce 60 m

-

87,54 km - přeložky polních cest v délce 600 m

-

91,05 km - přeložka silnice III/36822 v délce 730 m

-

92,5 km - přeložka polních cest v délce 810 m

Varianta Sedliště-jih (v úseku 50,10 - 58,65 km)
-

50,92 - přeložka polní cesty

-

53,65 - přeložka silnice II/317

-

54,93 - přeložka silnice III/36016

-

55,56 - přeložka cesty

Varianta Janov (v úseku 63,16 - 65,5 km)
-

66,73 km - přeložka silnice I/35 v délce 1510 m

-

68,32 km - přeložka silnice II/366 v délce 670 m

Dále se předpokládá vybudování některých nových komunikací, které by výhledově plnily i
funkci přivaděčů k R35, výstavba těchto silnic však není podmínkou realizace R35, a tedy ani
součástí hodnoceného záměru.
Celá trasa v úseku Ostrov - Staré Město pak bude napojena na předchozí úsek silnice R35,
na východním konci směrem na Mohelnici se pak předpokládá napojení jednak na navazující
úsek R35, jednak na silnici R43 Brno - Moravská Třebová.
Některé části posuzovaného úseku silnice R35 (zejména obchvaty Vysokého Mýta a
Litomyšle) mohou být vystavěny v předstihu bez nároku na existenci ostatních částí silnice
R35 s tím, že budou provizorně napojeny na stávající silnici I/35. Tím je možné dosáhnout
významného časového přiblížení pozitivních efektů provozu silnice R35 alespoň v těchto
městech.

B.II.4.3. Zásahy do ostatní infrastruktury
Vzhledem k liniovému charakteru a délce hodnoceného úseku komunikace je nutno
předpokládat zásahy do sítí technické infrastruktury - elektrické vedení, plynovody,
vodovody. V těchto případech zajistí investor stavby přeložky příslušných vedení.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V kapitole je uveden popis bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší
v období výstavby a provozu záměru včetně tabulek uvádějících produkci emisí dle metodiky
Mefa.

B.III.2 Odpadní vody
V kapitole je konstatováno, že při výstavbě a provozu záměru budou vznikat odpadní vody
splaškové a srážkové.

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

B.III.4 Ostatní výstupy
Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku, který způsobují motorová vozidla pohybující
se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené
působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé
působení). Hluk emitovaný v období vlastní výstavby komunikace je jevem přechodným, pro
obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový význam hluk emitovaný vlastní automobilovou
dopravou po uvedení nové komunikace do provozu.
Navrhovaná komunikace bude pro nejbližší okolí představovat nový zdroj hluku. Hladinu
akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od navržení komunikace uvádí následující
tabulka. Uvedená hodnota odpovídá dopravní zátěži na navržené rychlostní silnici v
podélném sklonu, které je ve vymezeném úseku převládající.
Hladina akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od komunikace
rychlostní silnice R35 v úseku

při sklonu Lp ve vzdálenosti 7,5 m od komunikace
(%)
dB(A)
denní doba

noční doba

MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto západ

0,6

74,9

70,0

MÚK Vysoké Mýto západ - MÚK Džbánov

0,6

74,8

69,9

26

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

MÚK Džbánov - MÚK Řídky

0,6

74,8

69,9

MÚK Řídky - MÚK Litomyšl sever

1,4

74,8

70,3

MÚK Litomyšl sever - MÚK Janov

1,5

74,4

69,9

MÚK Janov - MÚK Mikuleč

2,4

74,9

70,3

MÚK Mikuleč - MÚK Opatovec

0,6

74,2

69,7

MÚK Opatovec - MÚK Kunčina

2,4

74,8

70,1

MÚK Kunčina - MÚK Staré Město východ

1,8

74,8

70,1

Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména stáří vozidel,
jejich technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na komunikacích pohybuje
stále větší podíl automobilů s příznivějšími hlukovými charakteristikami. Výslednou hladinu
hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:
-

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

-

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

-

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

-

technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.)

Dočasným zdrojem akustické zátěže v území bude výstavba rychlostní komunikace v místě
stavby a podél tras staveništní dopravy. Tento zdroj bude významně působit po časově
omezenou dobu na své nejbližší okolí (tj. zejména na přilehlou zástavbu). Negativní
působení lze očekávat zejména podél staveništních tras při zemních pracích a zavážce
stavebního materiálu. Vzhledem k rozsahu výstavby je nutno optimalizovat příjezdové trasy
tak, aby byl na hranici chráněného prostoru obytné zástavby splněn požadovaný hygienický
limit.

B.III.5 Doplňující údaje
Záření
Posuzovaná komunikace nebude zdrojem elektromagnetického záření.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Využívá nejnovější poznatky
o emisích motorových vozidel.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.

Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Pořadí podkapitol této části dokumentace neodpovídá pořadí dle osnovy přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb.

D.I.1. Vliv na klima a rozptylové podmínky
Vzhledem ke svému rozsahu, tvaru a charakteru neovlivní stavba silnice klima ani rozptylové
podmínky. Přesun provozu automobilů na novou komunikaci nebude znamenat významný
nárůst množství látek ovliviujících klimatický systém.
Zpevnění povrchu ovlivní lokální mikroklima v prostoru bezprostředně u silnice a mostních
objektů, v rámci mezoklimatu nepředstavuje změna povrchu významný zásah do území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována dostatečně.
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D.I.2. Vlivy na kvalitu ovzduší
Vlivy v období výstavby
V době výstavby nové silnice se změny imisních charakteristik týkají především
krátkodobých (hodinových a denních) koncentrací. Plochy staveniště budou působit na
bezprostřední okolí stavby zejména jako zdroje prašnosti, tj. suspendovaných částic.
Vzhledem k pádové rychlosti zvířených částic se bude jednat řádově o okruh několika
desítek či stovek metrů od staveniště. Vzhledem k poloze stavby vůči obytné zástavbě (viz
kap D.I.14.) se přímé ovlivnění obyvatel stavebními pracemi nepředpokládá, nebo jen zcela
výjimečně a v malé míře.
Může však docházet k nárůstu imisní zátěže vlivem nákladní automobilové dopravy
související se stavbou, tj. zejména při převážení zeminy a dovozu materiálu. Největší nárůst
imisní zátěže z navazující nákladní dopravy lze předpokládat v průběhu zemních prací a
zejména při hloubení tunelů, které se vyznačuje velkými objemy přepravované zeminy. Na
základě dostupných informací je možné u zástavby podél komunikací, po níž se budou
pohybovat nákladní automobily, očekávat následující změny krátkodobých imisních
charakteristik:
-

nárůst maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého nejvýše o 100 µg.m-3

-

nárůst denních koncentrací suspendovaných částic PM10 nejvýše o 30 µg.m-3

-

nárůst maximálních 8-hodinových koncentrací oxidu uhelnatého nejvýše o 100 µg.m-3

Při plánování stavby a výběru dodavatele je nutné preferovat nasazení moderní techniky s
nízkými emisními parametry. Nárůst prašnosti v průběhu výstavby je nutno důsledně
omezovat např. kropením, oplachem aut před výjezdem na komunikace a pravidelnou
očistou povrchu příjezdových a odjezdových tras staveništní dopravy apod.

Vlivy v období provozu
Vyhodnocení vlivů provozu silnice R35 na kvalitu ovzduší je provedeno v samostatné
rozptylové studii, která je přílohou předložené Dokumentace.
Jak ukazují výsledky modelového hodnocení kvality ovzduší, lze v zájmovém území ve stavu
bez výstavby nejvyšší příspěvky automobilové dopravy očekávat v blízkosti stávající
komunikace I/35. Vypočtené hodnoty příspěvků stávající silnice s dopravní zátěží pro rok
2025 se budou pohybovat u průměrných ročních koncentrací N02 do 3,1 µg.m-3 (8 %
imisního limitu platného v roce 2010, který je v současné době platný i pro r. 2025). V
případě imisního limitu pro hodinové koncentrace N02 budou vypočtené koncentrace
dosahovat v těsné blízkosti stávající silnice nejvýše 75 µg.m-3 (38 % limitu). Příspěvky
automobilové dopravy k IHr benzenu se budou pohybovat na úrovni do 0,055 µg.m-3 (1,1 %
imisního limitu). U PM10 se nejvyšší příspěvky z liniových zdrojů očekávají na hranici 13
µg.m-3 (33 % imisního limitu), u IHr PM2,5 pak do 2,1 µg.m-3 (8,5 % limitu). Maximální
hodinové koncentrace CO se budou pohybovat na úrovni do 120 µg.m-3 (1,2 % limitu - jedná
se o limit pro 8- hodinové koncentrace). Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu budou
činit nejvýše do 0,035 ng.m-3 (3,5 % cílového imisního limitu platného od roku 2012). Nízké
koncentrace jsou do značné míry dány očekávaným výrazným snížením emisí z
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automobilové dopravy v důsledku pokračující obměny vozového parku a vývoje emisních
parametrů vozidel.
Se zahrnutím imisního pozadí, jehož úroveň byla stanovena na základě analýzy dat z měření
stanic imisního monitoringu v okolí posuzované komunikace, je možné konstatovat, že
průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, benzenu, benzo(a)pyrenu a částic PM2,5
budou pod úrovní imisních limitů a budou dosahovat nejvýše 58% limitu u N02, 21%limitu u
benzenu, 34% limitu u benzo(a)pyrenu a 75% limitu u částic PM2,5, přičemž uvedené
nejvyšší hodnoty lze očekávat přímo u trasy komunikace.
V případě koncentrací PM10 může, vzhledem k úrovni hodnot naměřených na stanicích a
vypočtených příspěvků z dopravy, dojít v těsné blízkosti komunikace R35 k tomu, že se
imisní zátěž bude přibližovat limitním hodnotám, koncentrace přesahující limit však
vypočteny nebyly.
Obecně je možné konstatovat, že v okolí stávající trasy dojde ke snížení imisní zátěže,
zatímco v okolí navrhované trasy nové komunikace dojde k jejímu nárůstu. Pokles se tak
projeví především v centrální části větších sídel, odkud bude odvedena doprava na novou
komunikaci.
-

z hlediska obytné zástavby lze nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými
ročními koncentracemi oxidu dusičitého očekávat v sídlech Koclířov (až 1,7 µg.m-3),
Moravská Třebová a Litomyšl (1,5 µg.m-3), v případě Litomyšle se jedná hlavně o
centrální část. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích
některých sídel, nejvíce se nárůst projeví například na okraji Vysokého Mýta (až 2,6
µg.m-3) nebo Dětřichova (2,5 µg.m-3).

-

zvýšené krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého je možné očekávat zejména v
širším okolí portálů obou tunelů. V případě tunelu Vraclav budou nejvyšší
koncentrace na okraji zástavby dosahovat nejvýše 130 µg.m-3 (65 % limitu). U tunelu
Dětfřchov byly na okraji zástavby nejbližších sídel (Dětřichov, Kunčina, Mladějov)
vypočteny - při souhře nejméně příznivých emisních a rozptylových podmínek hodnoty až 350 µg.m-3. V těchto lokalitách tedy nelze při zadaných podmínkách
vyloučit překročení limitu - jedná se však o hypotetické hodnoty, neboť výpočet byl
proveden pro stav bez odvětrání tunelu vzduchotechnikou (všechny emise unikají
portály tunelu). Reálně se předpokládá instalace vzduchotechnického zrařízení, jehož
parametry však v současnosti nejsou známy. Toto zařízení bude optimalizováno tak,
aby bylo riziko výskytu nadlimitních koncentrací v obytné zástavbě vyloučeno.
Nicméně i pro modelovaný stav (únik jen portály) nebylo v obytné zástavbě
vypočteno častější překračování imisního limitu než v povolených 18 případech za
rok.

-

v případě průměrných ročních koncentrací benzenu lze nejvýraznější pokles imisní
zátěže v obytné zástavbě očekávat v sídlech Litomyšl (0,017 µg.m-3), Vysoké Mýto
(0,016 µg.m-3), Koclířov a Moravská Třebová (0,013 µg.m-3). Zejména v případě
Vysokého Mýta a Litomyšle se jedná hlavně o centrální části obcí. Naopak nárůst
imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích sídel, nejvíce se nárůst projeví
například na okraji Vysokého Mýta, Cerekvice nad Loučnou nebo Dětřichova (lokálně
více než 0,020 µg.m-3).
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-

nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi
suspendovaných částic PM10 lze v oblasti s obytnou zástavbou očekávat v sídlech
Vysoké Mýto, Koclířov, Moravská Třebová a Litomyšl (6,5 - 8,5 µg.m-3), zpravidla se
jedná o centrální části obcí. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten zejména na
okrajích sídel, nejvíce se nárůst projeví například na okraji Vysokého Mýta, Strakova
nebo Dětřichova (pouze lokálně přes 5 µg.m-3).

-

u průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM2,5 lze nejvýraznější
pokles imisní zátěže očekávat v sídlech Vysoké Mýto, Koclířov, Moravská Třebová a
Litomyšl (1,1 - 1,4 µg.m-3), zpravidla se jedná o centrální části obcí. Naopak nárůst
imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích sídel, výrazněji se projeví například
na okraji Vysokého Mýta či Dětřichova (nejvýše 0,8 - 1,0 µg.m-3).

-

nejvýraznější změny v imisní zátěži maximálními hodinovými koncentracemi oxidu
uhelnatého vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu lze v případě nejvíce
nepříznivých emisních a rozptylových podmínek očekávat zejména v širším okolí
portálů obou tunelů, zejména pak tunelu Dětřichov, kde byly na okrajích obytné
zástavby vypočteny maximální hodinové koncentrace CO nejvýše na úrovni do
400 µg.m-3

-

nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi
benzo(a)pyrenu lze v oblasti s obytnou zástavbou očekávat v sídlech Koclířov (až
0,018 ng.m-3), Moravská Třebová a Litomyšl (až 0,016 µg.m-3), zejména v případě
Litomyšle se jedná hlavně o centrální část. Nárůst imisní zátěže byl vypočten opět na
okrajích sídel, nejvíce se projeví například na přilehlém okraji Vysokého Mýta,
Cerekvice nad Loučnou nebo Dětřichova (nejvýše 0,020 ng.m-3).

Celkově je pak možné konstatovat, že uvedení silnice R35 do provozu bude pro obyvatele
okolních obcí převážně přínosem, neboť v oblastech s vypočteným poklesem imisní zátěže
žije vyšší počet obyvatel než v oblastech s nárůstem imisní zátěže. Nejvýraznější pokles
imisní zátěže po uvedení navrhované komunikace do provozu lze očekávat zejména v
centrální části Vysokého Mýta, Litomyšle a v úseku mezi Koclířovem a Linharticemi. Nárůst
imisní zátěže se dotkne částečně ploch mimo obytnou zástavbu, částečně okrajových částí
obcí. Výrazněji bude provozem nové silnice zasažena zástavba na okraji Vysokého Mýta,
Cerekvice nad Loučnou, Strakova a Dětřichova.
Z hlediska porovnání variant v blízkosti Litomyšle lze za mírně vhodnější označit základní
variantu, kdy se rychlostní komunikace více oddálí od zástavby Litomyšle, a tudíž je možné
očekávat pozitivní vliv na větší počet obyvatel. U okrajové části zástavby Němčic však dojde
v základní variantě k vyššímu nárůstu koncentrací oproti jižní subvariantě. V oblasti Janova
jsou rozdíly obou variant málo významné, poněkud příznivější je jižní varianta, avšak spíše z
důvodu omezení průjezdu vozidel po doprovodné komunikaci středem obce.
Vedle vyhodnocení imisní zátěže z pohledu vlivů na obyvatele bylo v rámci rozptylové studie
dále provedeno i vyhodnocení dopadů na citlivé ekosystémy. Jedinou lokalitou, kde je nutno
s rizikem dopadů na ekosystémy uvažovat, je Mladějovský vrch s navrženou evropsky
významnou lokalitou Hřebečovský hřbet, kde roste řada imisně citlivých dřevin (jedle
bělokorá, tis červený a další). Silnice R35 podchází tento vrch tunelem, kde dochází k
soustředění emisí z 3,7 km dlouhého úseku do místa odvětrání tunelu. V této lokalitě bylo
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nutno uvažovat s možností výraznějšího nárůstu koncentrací oxidů dusíku s dopady na
vegetaci. Hodnotícím kritériem je zde imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace, který
je stanoven na 30 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace NOx.
Z tohoto důvodu byl proveden samostatný výpočet nárůstu koncentrací NOx v okolí portálů
tunelu Dětřichov. Modelován byl imisní příspěvek R35 při úniku emisí pouze portály, tj. při
nejméně příznivém stavu - reálně se předpokládá odvětrání vzduchotechnikou, jejíž
parametry však zatím nejsou známy. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že nejvyšší
příspěvek R35 činí na hranici EVL méně než 6 µg.m-3, v součtu s úrovní imisního pozadí pak
lze očekávat roční koncentrace do 15 µg.m-3, tj. nejvýše 50 % imisního limitu.
Z výpočtu tak vyplývá, že vlivem imisí z tunelu by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění
dřevin v prostoru EVL. Je však vhodné tento předpoklad ověřit na základě podrobné
rozptylové studie po přesném definování parametrů vzduchotechnických zařízení a na
základě modelových výpočtů volit takový způsob odvětrání, který tyto imisní dopady
minimalizuje.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zde lze jen
doplnit, že použití limitu pro ekosystémy v okolí rychlostní silnice je dle aktuálně platné
legislativy sporné.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy v období výstavby
V době výstavby rychlostní komunikace budou zdrojem hluku především pohyby těžkých
nákladních vozidel a také zemní práce (zejména nasypávání a hutnění násypů, hloubení
zářezů).
V současnosti není možné vlivy hluku z výstavby podrobně vyhodnotit, jelikož nejsou známy
vstupní údaje pro modelové výpočty, tj. zejména trasy odvozu zeminy, typy a počty použitých
stavebních mechanismů, umístění stavebních dvorů atd. Podrobné vyhodnocení bude
provedeno v dalším stupni projektové přípravy. Při výstavbě budou práce, které způsobují
vyšší hladiny hluku, umisťovány ve větší vzdálenosti od obytných budov tak, aby obyvatelé
obcí nebyli zbytečně zatěžováni nadměrným hlukem. Jedná se například o řezání dřeva,
míchání betonu, recyklaci zeminy a podobně.

Vlivy v období provozu
Vyhodnocení vlivů provozu silnice R35 na hlukovou zátěž u okolní obytné zástavby je
provedeno v samostatné akustické studii, která je uvedena v příloze předložené
Dokumentace. Výsledky modelových výpočtů prokázaly, že převedením dopravního zatížení
na navrhovanou rychlostní komunikaci dojde v obcích v blízkosti stávající silnice I/35 k
významnému poklesu hlukové zátěže. Jedná se zejména o obce, kde současné vedení trasy
silnice I/35 tvoří průtah (Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl), prochází městem po
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obchvatu (Moravská Třebová) nebo vede těsně při hranici obcí (Cerekvice nad Loučnou,
Zámrsk, Řídký, Koclířov, Janov a další). Výrazné snížení lze také očekávat podél silnice I/17
v obcích Ostrov a Stradouň.
Po výstavbě projektované rychlostní silnice R35 dojde u zástavby podél stávající silnice I/35
ke snížení hlukové zátěže dle dispozice objektů vůči silnici až o 10,6 dB. U domů, které stojí
bezprostředně u silnice, se budou hodnoty LAeq, 6-22 hod pohybovat mezi 59,7 - 69,1 dB (oproti
původním 66,6 - 74,5 dB) a hodnoty LAeq, 22-6 hod mezi 52,6 - 63,0 dB (oproti původním 62,2 69,6 dB). V denní dobu se ve všech obcích hluková zátěž sníží pod úroveň limitu pro starou
zátěž, v noční dobu budou i po zprovoznění rychlostní silnice limitní hodnoty v některých
lokalitách překročeny, ale pouze v bezprostřední blízkosti komunikace na území velkých
měst (Litomyšl, Vysoké Mýto), kde zůstane vyšší podíl místní dopravy.
Podél silnice I/17 dojde po zprovoznění nové rychlostní silnice k výraznému poklesu
akustické zátěže. U domů v bezprostřední blízkosti stávající silnice lze očekávat v denní
dobu hodnoty LAeq mezi 58,2 - 66,7 dB (oproti původním na úrovni 71,5 dB) a v noční dobu
hodnoty LAeq mezi 52,4 - 54,7 dB (oproti cca 66,5). V denní i noční dobu se v obou obcích
sníží hluková zátěž pod úroveň limitu pro starou zátěž.
Porovnání hlukové zátěže u charakteristické zástavby podél stávající silnice I/35 v
roce 2025
Lokalita

LAeq. den (dB)

L Aeq. noc (dB)

bez
výstavby
R35

po
výstavbě
R35

Rozdíl

bez
výstavby
R35

po
výstavbě
R35

Rozdíl

Ostrov*

71,6

60,7

-10,9

66,5

54,7

-11,8

Stradouň*

71,2

58,2

-13,0

66,3

52,4

-13,9

Vysoké Mýto

74,5

69,1

-5,4

69,6

63,0

-6,6

Voštice

72,5

63,1

-9,4

68,0

57,4

-10,6

Hrušová

73,8

64,4

-9,4

69,3

58,7

-10,6

Litomyšl

73,9

68,7

-5,2

69,2

62,3

-6,9

Koclířov

70,1

62,1

-8,0

65,8

55,8

-10,0

Moravská Třebová

66,6

59,7

-6,9

62,2

52,6

-9,6

Hodnoty překračující limity LAeq. 6-22 hod = 70 dB a LAeq. 22-6 hod = 60 dB jsou uvedeny tučně
*sídla na trase silnice I/17

Jak je patrné z tabulky, dojde vlivem zprovoznění navrhované rychlostní silnice R35 k
výraznému snížení hlukové zátěže na stávající silnici I/35. Na podlimitní hodnoty poklesne
hluk ve většině bodů jak v denní, tak zejména v noční dobu, který byl ve stavu před
zprovozněním nové komunikace nadlimitní ve všech obcích. Snížení této zátěže se bude
týkat zejména nejvíce zatížených budov, tj. domů stojících v těsné blízkosti stávající trasy

33

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

I/35 a bude se v denní době pohybovat od 5,2 do 9,4 dB a v noci od 6,6 do 10,6 dB. U
objektů v blízkosti silnice I/17 lze očekávat vlivem zprovoznění rychlostní silnice výraznější
pokles, a to až o 13 dB v denní a 13,9 dB v noční dobu. V ojedinělých případech neklesne
ani po zprovoznění silnice R35 akustická zátěž v noci u nejbližší obytné zástavby podél
stávající silnice I/35 pod úroveň platných limitů. Jedná se zejména o intravilán větších měst
(Vysoké Mýto, Litomyšl), kde i vnitroměstská automobilová doprava bude produkovat
nezanedbatelné hlukové zatížení.
Na řadě míst se bude navrhovaná trasa R35 přimykat ke stávajícímu vedení komunikace
I/35. V těchto případech bude docházet k synergickému působení obou zdrojů hluku a
změna akustické zátěže u nejbližší obytné zástavby po výstavbě a zprovoznění navrhované
rychlostní silnice bude závislá jak na vzdálenosti navrhované R35 od nejbližší zástavby, tak
na podílu zbytkové dopravy, která bude po dokončení R35 po stávající silnici I/35 dále
pojíždět.

Následující tabulka uvádí přehled výsledků akustické studie pro výpočtové body, v nichž byla
porovnávána úroveň hlukové zátěže ve stavech „bez výstavby" a „po výstavbě" rychlostní
silnice R35. Jedná se o body v blízkosti navrhované komunikace. Hodnoty uvedené v
tabulce představují celkový hluk z provozu na silnici I/35 i na rychlostní silnici R35 (včetně
navržených protihlukových opatření pro dosažení splnění hygienických limitů o hodnotě 55
dB pro denní a 45 dB pro noční dobu). V tomto případě mohou vypočtené hodnoty
přesahovat výše uvedený limit 55 / 45 dB, a to tehdy, pokud se jedná o zátěž ze stávající
silnice I/35. V těchto bodech se mohou i po odvedení dopravy na novou silnici R35 nadále
vyskytovat hodnoty výrazně nad 55 / 45 dB.
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Vliv provozu na R35 v blízkosti stávajícího vedení silnice I/35
Lokalita

Výpočtový
bod

Výška
(m)

Den (dB)

Noc (dB)

před
Po
výstavbou výstavbě

Rozdíl

Před
Po
Rozdíl
výstavbou výstavbé

Základní trasa
Zámrsk (Nová Ves)

6

3

63,8

57,7

-6,1

59,7

51,4

-8,3

Vysoké Mýto (Koryta)

7

3

71,2

64,3

-6,9

67,3

57,9

-9,4

17

3

51,0

50,2

-0,8

47,2

45,2

-2,0

18

3

53,5

50,2

-3,3

49,6

45,0

-4,6

Cerekvice nad Loučnou
(samota)

20

3

47,9

49,3

1,4

44,3

44,4

0,1

21

3

70,8

58,1

-12,7

67,2

52,3

-14,9

Cerekvice nad Loučnou

22

3

59,7

50,8

-8,9

56,0

45,5

-10,5

Řídký - samota

23

3

67,9

56,6

-11,3

64,2

51,0

-13,2

Řídký - okraj obce

24

3

65,8

53,7

-12,1

62,1

47,9

-14,2

Řídký - hřiště

25

3

69,9

57,2

-12,7

-

-

-14,9

Janov u Litomyšle
(Janov) - J část obce

38

3

51,6

50,0

-1,6

47,6

45,0

-2,6

Janov u Litomyšle
(Gajer) - SZ okraj obce

39

6

55,9

49,4

-6,5

52,2

44,8

-7,4

Janov u Litomyšle
(Gajer) - J okraj obce

40

6

47,5

49,6

2,1

43,8

45,0

1,2

Mikuleč

41

6

50,9

49,2

-1,7

47,7

44,8

-2,9

Opatovec (Starý Valdek)

42

3

53,1

48,4

-4,7

49,6

43,9

-5,7

Opatovec (Nový Valdek)

43

3

60,0

49,5

-10,5

56,6

44,5

-12,1

Svitavy (Lačnov) samota

44

6

41,5

54,8

13,3

38,2

50,0

11,8

45

6

47,3

48,6

1,3

44,0

43,8

-0,2

Svitavy (Lačnov) - okraj
obce

47

3

53,8

46,2

-7,6

50,5

40,7

-9,8

Řídký - okraj obce

94

3

65,8

54,0

-11,6

62,1

48,3

-13,6

Řídký - hřiště

95

3

69,9

57,2

-12,1

-

-

-14,3

Sedlišté u Litomyšle
(samota)

109

3

52,3

51,1

-1,2

48,4

45,8

-2,6

100

3

70,7

64,4

-6,3

66,8

57,8

-9,0

Litomyšl (Nedošín)

102

3

59,5

55,3

-4,2

55,4

49,2

-6,2

103

3

51,6

48,7

-2,9

47,5

42,9

-4,6

104

3

36,3

43,2

6,9

32,3

38,4

6,1

106

3

42,3

37,7

-4,6

38,3

31,4

-6,9

Hrušová

Varianta Sedliště — Jih

Litomyšl (Lány)
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Tučně jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +5 dB, tj. 55 dB v dne a 45 dB v noci
Tučně s podtržením jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +10 dB, tj. 60 dB v dne
a 50 dB v noci
- značí, že prostor nevyžaduje ochranu v noční době (hřiště, venkovní prostor v chatové osadě)

Výše uvedená tabulka neodpovídá legendě pod tabulkou, která říká, že tučně jsou
vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +5 dB, tj. 55 dB v dne a 45 dB v noci a
tučně s podtržením jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +10 dB, tj. 60
dB v dne a 50 dB v noci.
Správná podoba tabulky, odpovídající legendě, je následující:
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Vliv provozu na R35 v blízkosti stávajícího vedení silnice I/35
Lokalita

Výpočtový
bod

Výška
(m)

Den (dB)

Noc (dB)

před
Po
výstavbou výstavbě

Rozdíl

Před
Po
Rozdíl
výstavbou výstavbé

Základní trasa
Zámrsk (Nová Ves)

6

3

63,8

57,7

-6,1

59,7

51,4

-8,3

Vysoké Mýto (Koryta)

7

3

71,2

64,3

-6,9

67,3

57,9

-9,4

17

3

51,0

50,2

-0,8

47,2

45,2

-2,0

18

3

53,5

50,2

-3,3

49,6

45,0

-4,6

Cerekvice nad Loučnou
(samota)

20

3

47,9

49,3

1,4

44,3

44,4

0,1

21

3

70,8

58,1

-12,7

67,2

52,3

-14,9

Cerekvice nad Loučnou

22

3

59,7

50,8

-8,9

56,0

45,5

-10,5

Řídký - samota

23

3

67,9

56,6

-11,3

64,2

51,0

-13,2

Řídký - okraj obce

24

3

65,8

53,7

-12,1

62,1

47,9

-14,2

Řídký - hřiště

25

3

69,9

57,2

-12,7

-

-

-14,9

Janov u Litomyšle
(Janov) - J část obce

38

3

51,6

50,0

-1,6

47,6

45,0

-2,6

Janov u Litomyšle
(Gajer) - SZ okraj obce

39

6

55,9

49,4

-6,5

52,2

44,8

-7,4

Janov u Litomyšle
(Gajer) - J okraj obce

40

6

47,5

49,6

2,1

43,8

45,0

1,2

Mikuleč

41

6

50,9

49,2

-1,7

47,7

44,8

-2,9

Opatovec (Starý Valdek)

42

3

53,1

48,4

-4,7

49,6

43,9

-5,7

Opatovec (Nový Valdek)

43

3

60,0

49,5

-10,5

56,6

44,5

-12,1

Svitavy (Lačnov) samota

44

6

41,5

54,8

13,3

38,2

50,0

11,8

45

6

47,3

48,6

1,3

44,0

43,8

-0,2

Svitavy (Lačnov) - okraj
obce

47

3

53,8

46,2

-7,6

50,5

40,7

-9,8

Řídký - okraj obce

94

3

65,8

54,0

-11,6

62,1

48,3

-13,6

Řídký - hřiště

95

3

69,9

57,2

-12,1

-

-

-14,3

Sedlišté u Litomyšle
(samota)

109

3

52,3

51,1

-1,2

48,4

45,8

-2,6

100

3

70,7

64,4

-6,3

66,8

57,8

-9,0

Litomyšl (Nedošín)

102

3

59,5

55,3

-4,2

55,4

49,2

-6,2

103

3

51,6

48,7

-2,9

47,5

42,9

-4,6

104

3

36,3

43,2

6,9

32,3

38,4

6,1

106

3

42,3

37,7

-4,6

38,3

31,4

-6,9

Hrušová

Varianta Sedliště — Jih

Litomyšl (Lány)
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Po uvedení rychlostní silnice do provozu lze i se zohledněním stávající silnice I/35
zaznamenat téměř ve všech bodech pokles akustické zátěže. Nárůst ekvivalentní hladiny
akustického tlaku lze zaznamenat pouze v pěti bodech. Nárůst byl zaznamenán na okraji
obcí, ale také u objektů mezi stávající silnicí I/35 a navrhovanou rychlostní silnicí R35. Z
jedné strany nastane pokles akustické zátěže (ze strany stávající trasy I/35), na druhé potom
nárůst (kromě lokality v Českém Lačnově). Avizované navýšení akustické zátěže však nikde
nepřekročí hygienický limit. Snížení akustické zátěže naopak přinese v řadě bodů snížení
akustické zátěže pod platný limit pro starou zátěž, tj. 70 dB v denní a 60 dB v noční dobu.
U ostatních objektů a sídel dochází zejména k poklesu, snížení o více než 10 dB lze
zaznamenat v obcích Cerekvice nad Loučnou, Řídký a Opatovec. Celkově lze konstatovat,
že zprovoznění navrhované komunikace přinese výrazné zlepšení akustické situace jak u
sídel a samot podél stávající I/35, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od navrhované
R35, tak v sídlech podél stávající I/35, v blízkosti nichž je navržena trasa nové rychlostní
silnice. V akustické studii byly dále vyhodnoceny oblasti, které by mohly být provozem na
navrhované rychlostní komunikaci R35 zasaženy hlukem z dopravy převyšujícím hygienické
limity (55, resp. 60 dB ve dne a 45, resp. 50 dB v noci). V případě jejich překročení byla
navržena taková opatření, aby byl po výstavbě R35 hygienický limit ve všech bodech splněn.
Celkem bylo podél hlavní varianty navrhované trasy R35 navrženo 6 protihlukových clon,
jejichž přehled uvádí tabulka D.3. Délka a výška stěn představuje minimální hodnoty nutné
ke splnění limitu.
Opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na hlavních komunikacích (60 dB ve dne
a 50 dB v noci)
Obec

opatření

délka (m) výška

Cerekvice nad Loučnou
(Pekla)

Protihluková clona při severní straně trasy

360

3

Janov u Litomyšle (Janov)

Protihluková clona při severovýchodní straně
trasy

260

3

Opatovec (Starý Valdek)

Protihluková clona při severovýchodní straně
trasy

170

2

Opatovec (Nový Valdek)

Protihluková clona při severní straně trasy

360

3

Opatovec (Český Lačnov)

Protihluková clona při jižní straně trasy (střední
část)

240

5

Protihluková clona při jižní straně trasy (krajní
části)

200

3

140

2

Dětřichov u Svitav (Dětřichov) Protihluková clona při jižní straně trasy

Navržená opatření představují technická řešení, kterými lze dosáhnout v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb splnění platných hygienických
limitů dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Pokud nebude technicky možné splnit limit
55/45 dB, budou objekty ochráněny na limit 60/50 dB a bude zajištěno splnění limitů v
chráněném vnitřním prostoru staveb.
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V zájmu vyšší ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a jako rezerva pro nejistotu
výpočtu a případný další nárůst intenzit dopravy je snaha zajistit u chráněné zástavby
hodnoty akustického tlaku ve výši hygienického limitu 55 dB pro den a 45 dB pro noc, tj. limit
s korekcí + 5 dB. V případě překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 55/45 dB byla
navržena opatření tak, aby byl po výstavbě R35 limit ve všech bodech splněn. Celkem bylo
podél základní varianty navrhované trasy R35 navrženo dvanáct protihlukových clon, u
subvariant byly navrženy čtyři protihlukové clony.
Snaha ochrany na limit 55/45 dB je limitována možností proveditelnosti a finanční náročnosti
protihlukových opatření. V případě objektu v Českém Lačnově pravděpodobně nebude
možné tuto ochranu zajistit vzhledem k neadekvátní technické a finanční náročnosti. Proto je
navržena ochrana objektu na úrovni 60 dB ve dne a 50 dB v noci se současným zajištěním
maximální úrovně hluku uvnitř obytných místností domu ve výši 40 dB ve dne a 30 dB v noci.
Konkrétní provedení protihlukových opatření bude upřesněno v dalších stupních projektové
dokumentace.
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Opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na veřejných komunikacích (55 dB ve
dne a 45 dB v noci)
Obec

opatření

délka (m) výška

základní trasa
Stradouň

protihluková clona při jižní hraně trasy

700

2

Vysoké Mýto (Peklovce)

protihluková clona při východní hraně trasy

130

3

Hrušová,

protihluková clona při severní hraně trasy
(Pekla)

1 100

4

protihluková clona při severní hraně trasy
(Hrušová)

260

3

protihluková clona při jižní hraně trasy
(Cerekvice)

240

3

protihluková clona při jižní hraně trasy
(Cerekvice)

40

3

Cerekvice nad Loučnou,
Cerekvice nad Loučnou (Pekla)

Janov u Litomyšle (Janov)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

1 400

3

Janov u Litomyšle (Gajer)

protihluková clona při severovýchodní hrany
trasy

580

3

Mikuleč

protihluková clona při jižní hraně trasy

700

3

Opatovec (Starý Valdek)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

750

3

Opatovec (Nový Valdek)

protihluková clona při severní hraně trasy

800

4

Opatovec (Český Lačnov)

nelze ochránit, zajištění ochrany vnitřního
prostoru

-

-

Dětřichov u Svitav (Dětřichov)

protihluková clona při jižní hraně trasy

310

2

Sedliště u Litomyšle (samota)

protihluková clona při jižní hraně trasy

570

3

Sedliště u Litomyšle

protihluková clona při severní hraně trasy

480

3

Litomyšl (Nedošín)

protihluková clona při jižní hraně trasy

240

2,5

1 000

3

subvarianta Sedliště Jih

subvarianta Janov
Janov u Litomyšle (Janov)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zahrnuje
dostatečné korekce na nejistoty výpočtu a vstupních dat. Při zpracování podrobné hlukové
studie budou zohledněny nové legislativní předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
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o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010.

D.I.4. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je předmětem samostatného posouzení, které
je obsaženo v příloze této Dokumentace.
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno brát obecně v úvahu
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Hlavními faktory, které v dotčené
oblasti působí v souvislosti s automobilovým provozem, a které tedy budou realizací záměru
významněji ovlivněny, jsou hluk, znečištění ovzduší, dopravní nehodovost a socioekonomické faktory. Rychlostní silnice R35 nebude zdrojem vibrací, které by mohly
negativně ovlivnit obyvatelstvo (naopak sníží se vibrace v blízkosti stávající I/35), ani
zdrojem elektromagnetického záření. V souvislosti s její realizací se nepředpokládá
kontaminace vody využívané obyvatelstvem ani půdy chemickými látkami ani patogenními
organismy či jejich toxiny.

Vlivy znečištění ovzduší
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid
dusičitý, benzen, suspendované částice PM10 a PM2,5, polycyklické aromatické uhlovodíky a
oxid uhelnatý. Z těchto látek je možné ve výchozím stavu očekávat v zájmovém území
zvýšené riziko z expozice suspendovaným částicím PM10 a PM2,5 a dále polycyklickým
aromatickým uhlovodíkům. Jedná se o situaci, která je dána již odhadovanou úrovní imisního
pozadí. Riziko z expozice ostatním znečišťujícím látkám bylo vyhodnoceno jako nízké či
přijatelné v celém území.
Vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu dojde celkově k poměrně výraznému
snížení úrovně zdravotního rizika z expozice znečišťujícím látkám. Dopravní zatížení
rychlostní silnice bude sice vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě,
ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, což se
projeví značným poklesem imisní zátěže.
V rámci přiložené studie byla provedena kvantifikace počtu obyvatel v jednotlivých pásmech
imisní zátěže suspendovaných částic PM10 a PM2,5, jakožto rozhodujících látek z pohledu
zdravotního rizika. Hodnoty indexu rizika HI, vyjádřené jako poměr vypočtené průměrné
roční koncentrace a směrné hodnoty dle WHO, jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro
stanovení imisní zátěže obyvatel byly k vypočteným hodnotám příspěvku automobilové
dopravy připočteny hodnota imisního pozadí na úrovni jeho odhadované horní hranice dle
rozptylové studie, jedná se tedy i o horní hranici rizika.

41

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Počet obyvatel v pásmech indexu rizika HI - průměrné roční koncentrace PM10
Pásmo IHr PM10* Pásmo indexu
-3

Stav bez

Základní

Subvarianta

Subvarianta

výstavby

varianta

Sedliště - jih

Janov

(µg-m )

rizika HI

24 - 25

1,20 - 1,25

31 573

38 803

38 727

38 803

25 - 26

1,25 - 1,30

20 692

24 453

21 853

24 479

26 - 28

1,30 - 1,40

16 363

15 077

17 549

15 205

28 - 30

1,40 - 1,50

7 352

6 589

6 768

6 483

30 - 34

1,50 - 1,70

8 876

795

821

749

34 - 37

1,70 - 1,85

865

2

2

2

-3

*) příspěvek automobilové dopravy zvýšený o 24 µg.m vzhledem k odhadu imisního pozadí

Počet obyvatel v pásmech indexu rizika HI - průměrné roční koncentrace PM2,5
Pásmo IHr PM10* Pásmo indexu
-3

Stav bez

Základní

Subvarianta

Subvarianta

výstavby

varianta

Sedliště-jih

Janov

(Mg-m )

rizika HI

18,0 - 18,5

1,80 - 1,85

62 523

75 163

72 540

75 203

18,5 - 19,0

1,85 - 1,90

13 507

9 642

12 239

9 657

19,0 - 20,0

1,90 - 2,00

9 486

915

941

860

20,0 - 20,5

2,00 - 2,05

204

0

0

0

-3

*) příspěvek automobilové dopravy zvýšený o 24 µg.m vzhledem k odhadu imisního pozadí
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Následující tabulka pak obsahuje výsledky kvantifikace míry konkrétních zdravotních účinků,
spojených s imisnmí zátěží suspendovaných částic PM10.
Porovnání variant z hlediska zdravotního rizika z expozice částicím PM10
Bez
výstavby
Počet obyvatel

Základní
varianta

Sedliště jih

Janov

85 721

Chronická úmrtnost - počet ztracených roků
života vlivem chronické expozice

908

879

881

879

Nové případy chronické bronchitidy

39

38

38

38

Hospitalizace z důvodů dýchacích obtíží

60

58

58

58

Hospitalizace z důvodů srdečního selhání

10

10

10

10

Dny omezené aktivity

84 988

82 254

82 427

82 238

Dny s příznaky (lehčí respirační příznaky vč.
kašle)

73 805

71 432

71 581

71 418

Dny s lehčími respiračními příznaky (včetně
kašle) u dětí v běžné populaci

51 616

49 956

50 060

49 946

Dny užívání bronchodilatátorů - dospělí

12 988

12 571

12 597

12 568

334

323

324

323

Dny užívání bronchodilatátorů - děti

Z výsledků hodnocení vyplývá, že:
-

celková úroveň rizika z expozice suspendovaným částicím se po realizaci silnic R35
značně sníží

-

v pásmech nejvyšších ročních koncentrací PM10 (nad 30 µg.m-3, tj. HI > 1,5) se počet
zasažených obyvatel sníží z cca 9 700 na přibližně 800 obyvatel, což představuje
pokles o 92 %. Naopak počet obyvatel v nejnižších pásmech (24 - 26 µg.m-3) se o 8
až 11 tisíc obyvatel zvýší. Je tak nepochybné, že vlivem provozu silnice R35 dojde u
mnoha tisíc obyvatel k poměrně výraznému snížení imisní zátěže PM10 a tím i
zdravotního rizika.

-

obdobné výsledky poskytuje i porovnání imisní zátěže PM2,5. V pásmu s vysokým
rizikem (HI > 1,9) bylo pro stav bez výstavby vypočteno cca 9 600 obyvatel, po
výstavbě půjde přibližně o 900 obyvatel, tj. pokles činí 93 %. Naopak v nejnižším
pásmu (do 18,5 µg.m-3) počet obyvatel naroste o 10 - 12,6 tis. obyvatel.

-

kvantifikace kokrétních zdravotních účinků pak ukazuje, že vlivem realizace silnice
R35 lze očekávat pokles rizika pro dotčené obyvatele. Míra poklesu výskytu
zdravotních účinků činí cca 3 % výchozích hodnot.

Současně je možné očekávat, že vzhledem k úrovni změn koncentrací a počtu dotčených
obyvatel se změny imisní zátěže již reálně projeví v celkovém výskytu zdravotních projevů, tj.
po výstavbě silnice R35 je možné předpokládat zejména úbytek výskytu případů bronchitidy
a pokles nemocnosti obecně.
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Přes celkově převažující pozitivní efekty je však nutno u části obytné zástavby očekávat
významnější nárůst imisních hodnot suspendovaných částic. Jedná se zejména o severní
okraj zástavby Dětřichova a několik osamocených domů při trase R35. Z tohoto důvodu je
nutno v místech kontaktu nové silnice s obytnou zástavbou zajistit realizaci příslušných
opatření proti prašnosti z dopravy (např. pomocí izolační zeleně).

Porovnání výsledků pro obě subvarianty R35 pak ukazuje, že:
-

subvarianta Sedliště-jih je z hlediska výsledné expozice obyvatel poněkud méně
příznivá než základní trasa. Rozdíly nejsou zásadní, je však patrný posun směrem k
vyšším pásmům, zejména u PM10 v pásmech 25 - 28 µg.m-3 a 30 - 34 µg.m-3, u PM2,5
pak v pásmu 19 - 20 µg.m-3. Obdobně je tomu u vypočtené míry výskytu konkrétních
zdravotních účinků.

-

subvarianta Janov je příznivější než základní trasa. Ačkoli se tato subvarianta dotýká
pouze cca 1000 obyvatel, jsou ve všech pásmech patrné pozitivní posuny oproti
základní trase - vyšší počet obyvatel v pásmech nižšího rizika a naopak méně
obyvatel v pásmu vyššího rizika.

V okolí tunelu dále Dětřichov nelze vyloučit vznik zdravotního rizika z akutní expozice oxidu
dusičitému. Jedná se však o hypotetické hodnoty, neboť výpočet byl proveden pro únik emisí
pouze portály, bez odvětrání tunelu. Ve skutečnosti zde bude zajištěno odvětrání
vzduchotechnickým zařízením, jehož parametry budou optimalizovány tak, aby bylo toto
riziko vyloučeno.
U expozice ostatním látkám (benzen, CO a polycyklické aromatické uhlovodíky) budou
změny zdravotních rizik vlivem zprovoznění silnice R35 malé. Rozložení pásem nárůstu a
poklesu rizika odpovídá rozložení rozdílových hodnot, které jsou znázorněny na výkresech v
grafické části rozptylové studie.

Vlivy hluku
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky
hluku na lidské zdraví je možné (s určitým zjednodušením) rozdělit na účinky specifické
(poruchy sluchu) a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí
různých systémů organismu. Nespecifické působení hluku je považováno za bezprahové (tj.
nelze stanovit bezpečnou mez, pod níž se již účinek nevyskytuje), v praxi se však pracuje s
určitými mezními hodnotami, nad nimiž se projevuje závislost účinku na hlukové expozici.
Tyto mezní hodnoty, stanovené dle podkladů WHO a SZÚ, uvádějí následující tabulky.
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Přehled účinků a mezních hodnot - denní hluk
Účinek

Ukazatel Mezní hodnota

Mírné obtěžování

Lden,venku

50 dB

Silné obtěžování

55 dB

Zhoršená komunikace řečí

55 dB

Ischemická choroba srdeční

60 dB

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí

70 dB

Zdroj: Státní zdravotní ústav a Světová zdravotnická organizace

Přehled účinků a mezních hodnot - noční hluk
Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných
Účinek

Ukazatel

Mezní
hodnota

Biologické účinky Změny v kardiovaskulární aktivitě

*

*

Nabuzení EEG

LAmax,uvnitř

35 dB

Pohyby, počátek pohybů

LAmax,uvnitř

32 dB

Změny v délce různých fází spánku, struktury a
fragmentace spánku

LAmax,uvnitř

35 dB

Buzení během noci nebo příliš brzo ráno

LAmax,uvnitř

42 dB

Prodloužení úvodní fáze spánku, obtížnější
usínání

*

*

Fragmentace spánku, zkrácení doby spánku

*

*

Nárůst průměrné pohyblivosti při spánku

Lnoc,venku

42 dB

Subjektivní
pohoda

Subjektivně vnímané rušení spánku

Lnoc,venku

42 dB

Užívání sedativ a léků navozujících spánek

Lnoc,venku

40 dB

Zdravotní stav

Nespavost vlivem prostředí

Lnoc,venku

42 dB

Ukazatel

Mezní
hodnota

Kvalita spánku

Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných**
Účinek
Biologické vlivy

Změny v hladinách (stresových) hormonů

*

*

Subjektivní
pohoda

Ospalost/únava během následujícího dne a
večera

*

*

Zvýšená podrážděnost během dne

*

*

Zhoršené mezilidské vztahy

*

*

Lnoc,venku

35 dB

Stížnosti
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Zhoršené rozpoznávací schopnosti

*

*

Nespavost

*

*

Lnoc,venku

50 dB

Obezita

*

*

Deprese (u žen)

*

*

Infarkt myokardu

Lnoc,venku

50 dB

*

*

Lnoc,venku

60 dB

*

*

Zvýšený krevní tlak

Snížení očekávané délky života (předčasná
úmrtnost)
Psychické poruchy
(Pracovní) úrazy
Zdroj: Světová zdravotnická organizace

* Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazatele.
**V důsledku omezeného rozsahu podkladů mají mezní hodnoty omezenou váhu; jsou založeny
vesměs na expertním posouzení podkladů. Jsou zde však důkazy nebo kvalitní podklady o příčinném
vztahu. Často jde o rozsáhlé nepřímé důkazy, které ukazují na vztah mezi hlukovou expozicí a
fyziologickými změnami, které mají nepříznivý dopad na zdraví.

Podkladová akustická studie hodnotí hladiny hluku tabelárně pro výpočetní body
charakterizující přilehlou zástavbu či její část:
-

v první části studie jsou hodnoceny body v okolí plánované silnice R35 (i mimo
stávající zdroje hluku), kde je cílem dosáhnout splnění příslušných hlukových limitů z
nové komunikace, hodnocen je tedy pouze stav po realizaci záměru (výpočty pro stav
bez záměru by byly u bodů mimo stávající silnici I/35 bezpředmětné)

-

ve druhé části je vypočtená zátěž v reprezentativních bodech pro jednotlivá sídla v
situaci „bez záměru" a „se záměrem" za účelem vyhodnocení změn hlukové zátěže
vlivem vybudování silnice R35

V rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví pak bylo provedeno zařazení všech výpočtových
bodů z obou skupin podle očekávaných účinků hluku z dopravy na základě mezních hodnot
uvedených v tabulkách.
Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům dle účinků hlukové
zátěže - celé území vč. hluku ze stávajících komunikací
Účinek

Ukazatel

základní

podvarianta
Sedliště - jih

podvarianta
Janov

134

31

18

19

4

0

Silné obtěžování

12

2

0

Zhoršená komunikace řečí

12

2

0

Celkový počet bodů
Účinky hlukové zátěže ve dne
Mírné obtěžování

Lden
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Ischemická choroba srdeční

7

1

0

Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí

0

0

0

83

16

16

Subjektivně vnímané rušení spánku

83

16

16

Užívání sedativ a léků navozujících
spánek

102

21

18

Nespavost vlivem prostředí

83

16

16

Zvýšený krevní tlak

12

1

0

Infarkt myokardu

12

1

0

2

0

0

Účinky hlukové zátěže v noci
Vzrůst průměrné pohyblivosti při
spánku

Lden

Psychické poruchy

Z výsledků hodnocení vyplývá, že v části území je nutno očekávat zvýšenou úroveň hluku z
dopravy, která bude u většiny zástavby spojena s rušením spánku, u menší části zástavby
pak (v různé míře) s výskytem projevů obtěžování a se zvýšenou mírou kardiovaskulárního
rizika. Výskyt závažnějších účinků je však vázán výhradně na oblasti podél stávajících silnic
I/17 a I/35, kde sice dojde k snížení míry rizika z hlukové expozice, avšak ne v takové míře,
aby bylo toto riziko zcela eliminováno.
V případě denních hodnot hlukové zátěže byl celkem v 7 bodech v základní variantě (Ostrov,
Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl, Koclířov) a v 1 bodě v podvariantě Sedliště-jih
(Sedliště u Litomyšle) vypočten možný výskyt ischemické choroby srdeční. V případě
nočních hodnot byly v základní variantě vypočteny hodnoty v pásmu možného výskytu
psychických poruch vypočteny ve 2 bodech (Vysoké Mýto, Litomyšl), ve 12 bodech (Ostrov,
Stradouň, Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl, Moravská Třebová, Zámrsk, Vysoké
Mýto, Cerekvice nad Loučnou a Řídký) pak lze očekávat hodnoty v pásmu možného výskytu
zvýšeného krevního tlaku a infarktu myokardu.
Zcela odlišné výsledky se však ukazují v případě, že jsou hodnoceny pouze účinky spojené
pouze s hlukem ze silnice R35. Z výsledků akustické studie vyplývá, že vypočtené hodnoty
se ve všech bodech až na jednu výjimku (dům v lokalitě Český Lačnov) pohybují pod úrovní
55 dB ve dne a 45 dB v noci, což je dáno skutečností, že pro všechny lokality byly
dimenzovány protihlukové clony právě na tyto hodnoty (v lokalitě Český Lačnov není možné
stěny k dosažení těchto hodnot reálně vybudovat, proto je ochrana navržena na úrovni 60 dB
ve dne a 50 dB v noci, s doprovodným zajištěním potřebné úrovně hluku uvnitř budovy).
Tomu pak odpovídá i zařazení bodů do kategorií podle možného zdravotního účinku, jak
ukazuje následující tabulka.
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Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům dle účinků hlukové
zátěže - vlivy hluku ze silnice R35
Účinek

Ukazatel

základní

podvarianta
Sedliště - jih

podvarianta
Janov

108

24

18

2

0

0

Silné obtěžování

0

0

0

Zhoršená komunikace řečí

0

0

0

Ischemická choroba srdeční

0

0

0

Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí

0

0

0

58

11

16

Subjektivně vnímané rušení spánku

58

11

16

Užívání sedativ a léků navozujících
spánek

76

16

18

Nespavost vlivem prostředí

58

11

16

Zvýšený krevní tlak

0

0

0

Infarkt myokardu

0

0

0

Psychické poruchy

0

0

0

Celkový počet bodů
Účinky hlukové zátěže ve dne
Mírné obtěžování

Lden

Účinky hlukové zátěže v noci
Vzrůst průměrné pohyblivosti při
spánku

Lden

Z tabulky je patrné, že vlivy hluku ze silnice R35 je možné hodnotit pro denní dobu jako
mírné, kdy nejvyšší hodnota pro Český Lačnov je na hraně mezi mírným a silným
obtěžováním. Pro noční dobu jsou pak vlivy hodnoceny jako střední, kdy cca u 54 - 70 %
bodů byly vypočteny hodnoty s jednotlivými projevy rušení spánku, nebyly však vypočteny
hladiny hluku nad prahovou hodnotou kardiovaskulárních účinků.
Dále bylo provedeno vyhodnocení změn v celkové úrovni hluku z dopravy (tj. ze
stávajících komunikací i z nové silnice R35) z hlediska dopadů na obyvatele v řešeném
území. Vyhodnocení je provedeno pro tři základní charakteristické účinky dopravního hluku:
-

obtěžování - součet podílu obyvatel s obtěžováním a se silným obtěžováním

-

rušení spánku - součet podílu rušením a se silným rušením spánku

-

kardiovaskulární rizika - procentuelní nárůst výskytu případů infarktu myokardu vlivem
hluku ze silniční dopravy
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Na základě provedeného vyhodnocení pak lze konstatovat, že:
-

v zástavbě podél stávajících silnic I/17 a I/35 dojde k výraznému snížení rizika
kardiovaskulárních onemocnění vlivem hluku. Dle provedeného výpočtu se podíl
případů infarktu myokardu v důsledku dopravního hluku sníží v nejvíce ovlivněných
sídlech o 10 - 20 procentních bodů.

-

současně se neočekává v žádném výpočtovém bodě vznik či nárůst
kardiovaskulárního rizika vlivem provozu silnice R35. To je dáno skutečností, že u
nové komunikace se předpokládá zajištění protihlukové ochrany na úroveň 55 dB ve
dne. Vypočtené hodnoty jsou tak s poměrně výraznou rezervou pod úrovní mezní
hodnoty pro vznik kardiovaskulárního rizika dle Babisch.

-

počet osob s rušením nebo silným rušením spánku se sníží v zástavbě podél silnic
I/17 a I/35 o 14 - 30 %, snížení (o jednotky procent) převládá i v lokalitách, kde bude
působit hluk ze stávající i nové silnice současně. To je dáno skutečností, že doprava
bude odvedena ze současné silnice s žádnou či nevyhovující protihlukovou ochranou
na komunikaci s vybudovanými protihlukovými clonami.

-

nárůst počtu rušených osob je nutno očekávat v místech, kde je silnice R35 vedena
mimo koridor současné I/35. Vzhledem k uvažované protihlukové ochraně je
vypočtený nárůst velmi mírný - do 6 %. Vyšší hodnoty (10 - 12 %) byly zaznamenány
pouze v lokalitě Český Lačnov, kde není technicky možné zajistit snížení hluku na
úroveň 45 dB, proto je zde uvažováno s hodnotou 50 dB v noci a s případnou
ochranou vnitřních prostor domu.

-

obdobně lze hodnotit i změny v podílu obtěžovaných a silně obtěžovaných obyvatel,
kde lze opět očekávat v zástavbě podél stávajících komunikací pokles o 14 - 32 %
obyvatel. U lokalit mimo stávající silnice je možné očekávat nárůst nejvýše do 8 %
obyvatel, opět s výjimkou lokality Český Lačnov, kde bylo vypočteno zvýšení o 15 %
obtěžovaných či silně obtěžovaných osob.

Z výsledků hodnocení tedy vyplývá, že vlivem převedení části dopravního objemu na novou
komunikaci R35 dojde jednoznačně ke snížení celkové úrovně zdravotního rizika z hlukové
expozice obyvatel v řešeném území. Současně nebyly identifikovány žádné objekty, u nichž
by byl vyhodnocen reálný vznik či nárůst zdravotního rizika (konkrétně kardiovaskulárních
onemocnění) v důsledku realizace záměru. To je do značné míry dáno skutečností, že nová
komunikace bude vybavena příslušnými protihlukovými clonami.
U jedné lokality (Český Lačnov) byl vypočten významnější nárůst míry obtěžování hlukem a
rušení spánku. Zde je nutno zajistit splnění limitu pro vnitřní hluk na úrovni 40 dB ve dne a 30
dB v noci. Stejně tak je nutno prověřit po uvedení silnice R35 do provozu hlukové zatížení u
všech nejbližších obytných domů a veškerá protihluková opatření realizovat ve vazbě na
skutečnou akustickou situaci v území.
Z porovnání variant obchvatu Litomyšle se pak jako více zatěžující ukazuje varianta Sedlištějih, která prochází v delším úseku v poměrně výrazném kontaktu s obytnou zástavbou.
Výsledný nárůst hlukové zátěže bude ovšem opět do značné míry omezen díky
protihlukovým clonám. U zástavby dotčené silnicí R35 je v této variantě podíl osob
obtěžovaných a silně obtěžovaných (a rovněž osob s rušením či silným rušením spánku)
vyšší cca o 3 - 4 procentní body oproti základní variantě s tím, že se současně zvýší rozsah
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takto ovlivněné zástavby. Oproti stavu bez výstavby činí nejvyšší nárůst opět 6 % u rušení
spánku a 8 % u obtěžování obyvatel.
Varianta Janov-jih se jeví jako srovnatelná se základní trasou. Vypočtené hodnoty jsou v této
variantě u většiny zástavby vyšší o 1 - 2 procentní body, a to jak pro obtěžování, tak i pro
rušení spánku. To je však dáno pouze nastavením rozsahu protihlukové ochrany, kdy vedení
silnice v mírně větší vzdálenosti umožňuje budovat menší protihlukové stěny, než by bylo
nutno u základní trasy R35.

Socioekonomické vlivy
Posuzovaná stavba je součástí rychlostní silnice R35 Liberec - Hradec Králové - Olomouc Lipník n. B., která bude po svém dokončení nejdelší rychlostní silnicí u nás. Význam této
komunikace z hlediska socioekonomického je zásadní, neboť umožní jednak dopravní
napojení severní Moravy a východních Čech v přímé trase ze směru od Drážďan a jednak
odlehčí dopravu zejména na dálnicích D1, D8 a D11.
Přímo v řešené oblasti se pak vlivy projeví dvojím způsobem. Kvalitní dopravní napojení
řešeného území je obecně podmínkou zásadnějšího ekonomického rozvoje a lze očekávat,
že se tento efekt projeví i v okolí posuzované komunikace. Na druhé straně však může dojít
k poklesu tržeb u podniků, poskytujících služby motoristům na stávající silnici I/35; tento
efekt však bude částečně vyvážen zlepšením životních podmínek v dotčených obcích.

Vlivy na nehodovost
Jednoznačně pozitivní a z hlediska zdraví nejvýznamnější vliv bude mít výstavba silnice na
nehodovost. Významně se sníží riziko dopravních nehod, což je dáno lepšími vlastnostmi
komunikace, zlepšením rozhledových poměrů, vyloučením protisměrného provozu a
úrovňových křižovatek, pohybu chodců, pomalých vozidel a cyklistů.
Snížení nehodovosti (a zvýšení faktorů pohody) bude mít vliv jednak na samotné řidiče, ale
hlavně na obyvatele obcí, kteří jsou v současnosti vystaveni nebezpečí konfliktu s automobily
projíždějícími skrz obytnou zástavbu, v bezprostředním střetu s trasami pěší dopravy.

Návrh opatření
Z výsledků hodnocení vlivů na zdraví obyvatel vyplynulo, že vybudování silnice R35 přinese
poměrně významné snížení rizika z expozice obyvatel znečišťujícím látkám (zejména
suspendovaným částicím) a hluku, očekávat lze i snížení počtu dopravních nehod s účastí
chodců. Přesto však existují části zástavby, u níž naopak nová komunikace způsobí nárůst
zátěže. Z tohoto důvodu je zapotřebí doprovodit realizaci komunikace soustavou
následujících ochranných opatření, která uvedené riziko eliminují či alespoň sníží na
přijatelnou míru:
-

provést optimalizaci odvětrání tunelu Dětřichov, která zajistí snížení maximálních
hodinových koncentrací N02 ve stavu po výstavbě R35 pod úroveň 200 µg.m-3
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-

zajistit výsadby izolační zeleně s protiprašnou a protihlukovou funkcí v místech
kontaktu silnice s obytnou zástavbou

-

vybudovat protihlukové clony v rozsahu nutném ke splnění limitu 55 dB ve dne a 45
dB v noci

-

v místech, kde není možné zajistit splnění limitu pro vnější hluk na úroveň 55 dB ve
dne a 45 dB v noci (dle akustické studie jde jen o jeden dům v lokalitě Český Lačnov)
dimenzovat clonu na 60 dB ve dne a 50 dB v noci a současně zajistit splnění limitu
pro vnitřní hluk na úrovni 40 dB ve dne a 30 dB v noci

-

po uvedení silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných
objektů a v případě překročení hygienických limitů realizovat dodatečná protihluková
opatření

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.5. Vlivy na podzemní vody
Ovlivnění vodárenských zdrojů
Přehled možného ovlivnění všech vodárenských zdrojů v okolí trasy komunikace je uveden v
tabulce.
Vodárenské zdroje v okolí navržené trasy silnice R35
č.

Název

OP Umístění PHO vzhledem k Stav využívání
trase
vodního zdroje

Ovlivnění

Vodní zdroje s vyhlášeným ochranným pásmem
1

Cerekvice nad 2.
Loučnou - Pekla

trasa zasahuje do pásma využíván skupinou velmi pravděpodobné
v km 47,5 až 49,5 a v km obcí
49,5-51,0 vede v blízkosti
OP

2

Bohuňovice

1. st. 1,1 km SSV
od km 51

2.

využíván pro obec málo pravděpodobné

2. st. v trase km 51,5
3

Benátky

1.

1,4 km jižně od km 60,5

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

4

Čistá

2.

2 km jižně od km 59,5

využíván pro obec nepravděpodobné

5

Janov

2.

trasa zasahuje do pásma využíván pro obec málo pravděpodobné
v km 63,6 až 66,1

51

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

6

Kunčina

2.

2,5 km jižně od km 86

využíván pro obec nepravděpodobné

7

Němčice

1.

3 km SV od km 60

využíván pro obec nepravděpodobné

8

Pazucha

1.

1,3 km S od km 59,5

využíván pro obec nepravděpodobné

Vodní zdroje bez vyhlášeného ochranného pásma, ale reálně využívané obcemi (dle PRVK
Pardubického kraje)
Ostrov, pramenní vývěr Pod 1,1 km JJZ od km 30,7
Jilmem

využíván pro obec nepravděpodobné

Trusnov, Opočno

450 km S od km 31,4

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

Stradouň

900 m JJV od km 33

využíván pro ZD a nepravděpodobné
motorest

Litomyšl Li-1

400 m JJV od km 54,5
(var. Sedliště-jih)

využíván pro město málo pravděpodobné

Opatovec HV-1

700 m SV od km 71,3

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

Opatov OV-1 Vigona

1,3 km SZ od km 76,5

využíván pro obec málo pravděpodobné

Dětřichov - studna

650 m JV od km 75,5

využíván pro obec nepravděpodobné

Mladějov - štola

550 m SSV od km 80,6

využíván skupinou pravděpodobné
obcí

Mladějov - jímací zářez

1 km SSV od km 80,7

využíván skupinou pravděpodobné
obcí

* bližší hodnocení hydrogeologického režimu je popsáno níže (část „Tunel Dětřichov")

Jak je z tabulky patrné, vliv na zdroje podzemní vody může mít komunikace zejména v
následujících místech.
Vodní zdroj Cerekvice nad Loučnou - Pekla: zde je ovlivnění velmi pravděpodobné, jelikož
je trasa nové komunikace v km 47,5 - 49,5 vedena ochranným pásmem 2. stupně. Následně
směrem k východu v km 49,5 - 51,0 vede trasa v blízkosti OP 2. stupně ve vzdálenosti 30 200 m. Pokud by komunikace v km 50,8 - 58,0 byla vedena variantou Sedliště - jih, bude
úsek mezi MÚK Cerekvice a Nedošínem veden rovněž v blízkosti OP 2. stupně ve
vzdálenosti cca 100 - 200 m. Zdroj je využíván Vysokým Mýtem a skupinou obcí.
Komunikace R35 zde bude vedena v náspu a Loučná bude přemostěna.
Již zmíněný Hydrogeologický posudek OHGS1 uvádí následující rizika pro vodní režim
lokality: „ ... stavba je vedena v prostoru přirozeného odvodnění jižní části hydrogeologicky
mimořádně významného rajónu 4270 Vysokomýtská synklinála a množství zde vyvěrající
vody jak do kvartérních náplavů, tak přímo do povrchového toku Loučné činí několik set l/s.
Kromě tohoto přírodního odvodnění s množstvím dokumentovaných vývěrů podzemní vody
jsou zde navíc v těsné blízkosti plánované komunikace situovány průzkumné vrty do
svrchnokřídového horninového souboru, s jejichž vodárenským využitím se kalkuluje. Ve
1

S. Šeda, OHGS, s.r.o. (2009): Hydrogeologický posudek Cerekvice nad Loučnou - Pekla, Rychlostní
komunikace R-35
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stádiu projektu pro stavební povolení je např. vrt LO-15/4, který má být doplňujícím zdrojem
ke studni S-1 a jeho využitelná vydatnost činí přes 100 l/s, perspektivně se uvažuje i s
využitím dalších vrtů, především vrtu LO-15/1. Riziko pro zdejší vodní režim si proto
dovolujeme charakterizovat takto:
-

vlastní výstavba komunikace na náspu uprostřed území, kde na povrch vyvěrá až
několik set l/s podzemní vody, povede velmi pravděpodobně, uvážíme-li, že násyp
musí být vybudován na dostatečně únosné základové půdě, a nutné proto bude
odstranění nivních hlín do hloubky minimálně 1 až 2 m, k obnažení výronů podzemní
vody a tím ke změně jejich tlakových poměrů na rozsáhlé ploše s podmíněně
akceptovatelným nebo dokonce neakceptovatelným dopadem na vydatnost a
případně i jakost současných či potenciálně využívaných zdrojů;

-

výstavba mostního objektu přes Loučnou je riziková především svým plánovaným
hlubším založením do zvodnělého svrchnokřídového horninového souboru, ale na
rozdíl od náspu se jedná o technicky zvládnutelný proces pouze s krátkodobým, tedy
podmíněně akceptovatelným vlivem na vodní režim;

-

provoz na rychlostní komunikaci uprostřed ochranného pásma velmi významného
zdroje vody je rizikový z pohledu potenciálního ovlivnění kvality vody, ochrana zdroje
vody přijetím účinných opatření ve fázi přípravy, stavby a provozu komunikace bude
sice technicky náročná, ale je technicky řešitelná.

Trasa rychlostní komunikace R35 územím ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje
využívaného v jímacím území Cerekvice nad Loučnou - Pekla je riziková a míra tohoto rizika
je taková, že po detailním prověření dopadů stavby a provozu komunikace na vodní režim
může dojít k nepovolení stavby v navrženém prostoru. Doporučení je proto následující:
-

přemístit trasu rychlostní komunikace mimo území 1. zóny ochranného pásma 2.
stupně jímacího území Cerekvice nad Loučnou - Pekla, neboť riziko ovlivnění
vodního režimu při současné exploataci podzemní vody mělkým zdrojem S-1 se jeví
jako neúměrně vysoké;

-

pokud by toto přemístění bylo v kontextu jiných limitů nereálné, doporučujeme ještě v
rámci procesu EIA provést podrobný hydrogeologický průzkum lokality, na základě
kterého by bylo možno v závěrečném stanovisku k projednávání záměru v rámci
procesu EIA jasně specifikovat podmínky přípravy, výstavby a provozu komunikace
zahrnujících přijetí opatření k prevenci, vyloučení a snížení rizika pro vodní
ekosystém a možných kompenzačních opatření.

Vyjdeme-li z předpokladu, že mělká zvodeň využívaná zdrojem S-1 je skutečně významně
ohrozitelná a její ochrana by byla na základě provedeného průzkumu nerealizovatelná nebo
neúměrně náročná, jako jedno z možných řešení se jeví náhrada, resp. doplnění mělkého
zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným, který v daném případě představuje např.
jímání hlubší zvodně prostřednictvím vrtu LO-15/4."
K výše uvedeným doporučením hydrogeologického posudku OHGS lze uvést následující
závěry:
-

Přemístění trasy rychlostní komunikace je vzhledem k vymezení 1. zóny ochranného
pásma 2. stupně nereálné, neboť 1. zóna zde zasahuje až ke stávající komunikaci
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I/35 a zahrnuje tak v daném místě celý prostor, kudy je možné trasu silnice vést. Je
však nezbytné prověřit možnost posunu trasy směrem na jih co nejblíže ke stávající
silnici I/35 a tím i co nejblíže k hranici 1. zóny ochranného pásma 2. stupně.
-

Provedení podrobného hydrogeologického průzkumu lokality je nezbytné, nicméně
jej není možno provést v rámci procesu EIA. Provedení podrobného HG průzkumu v
rozsahu tak, jak jej požaduje citovaný posudek OHGS, je úkolem dalšího stupně
projektové dokumentace. Před zahájením prací podrobného hydrogeologického
průzkumu doporučujeme zpracovat projekt průzkumu, ve kterém budou jasně
stanoveny metodika, rozsah a cíle tohoto průzkumu.

-

Je nutno zajistit monitoring stavu a kvality podzemních vod zejména během
stavebních prací, ale i v období před a po zahájení stavby.

-

Nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným. Tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby.

Vodní zdroj Bohuňovice: trasa komunikace protíná okraj předběžného návrhu ochranného
pásma 2. stupně, které zatím nebylo vyhlášeno. Jedná se o km 51,4 - 51,65, kde bude
komunikace vedena zčásti v zářezu o hloubce až 4 m a zčásti v násypu. V základní variantě
je v prostoru navrženého OP lokalizována MÚK Řídký. Z dostupné archivní geologické
dokumentace lze předpokládat, že zářez nebude zasahovat pod hladinu podzemní vody a k
přímému ovlivnění horizontu tedy nedojde. Tento předpoklad však doporučujeme ověřit v
další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Janov: trasa komunikace protíná severovýchodní okraj předběžného návrhu
ochranného pásma 2. stupně, které nebylo vyhlášeno. Jedná se o km 63,6 - 66,1, kde bude
komunikace vedena převážně v úrovni povrchu terénu nebo v mělkém zářezu. Navíc je v
tomto úseku nová komunikace již vybudována. S ohledem na tyto skutečnosti lze tedy
předpokládat, že k přímému ovlivnění horizontu nedojde. Tento předpoklad rovněž
doporučujeme ověřit v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Vraclav: trasa komunikace bude pod vrchem Homole vedena v tunelu
hlubokém 22,5 m, takže niveleta komunikace je navržena pod úrovní hladiny podzemní vody.
Vzdálenost komunikace od vlastního vodního zdroje je cca 1 km. Vodní zdroj Vraclav nemá
vyhlášeno ochranné pásmo, nicméně obec uvažuje s jeho budoucím využitím. Případné
ovlivnění vodního zdroje výstavbou tunelu je nutno ověřit provedením hydrogeologického
průzkumu.
Vodní zdroj Trusnov - Opočno: komunikace je navržena ve vzdálenosti 450 m od vodního
zdroje, bude zde vedena na násypu (km 30,7 - 31,5). K zásahům do podloží tedy nedojde a
ovlivnění vodního zdroje je tak velmi málo pravděpodobné.
Vodní zdroj Litomyšl, vrt Li-1: trasa komunikace ve variantě Sedliště-jih vede ve vzdálenosti
400 m od vodního zdroje. Komunikace zde v km 55,0 - 56,5 vede v zářezu o průměrné
hloubce 5-6 m a maximálně 8,5 m pod stávajícím povrchem terénu. V tomto staničení trasa
komunikace přetíná terénní depresi, která ústí do údolí Loučné přibližně v místě řešeného
vodního zdroje. Zářez bude prováděn ve vápnitých jílovcích rohateckých vrstev (coniak),
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které z hydrogeologického hlediska plní funkci izolátoru, a nejsou tedy významné z hlediska
vodohospodářského využití. V této fázi dokumentace nejsou k dispozici přesnější údaje o
hloubce hladiny podzemní vody v místě budoucího zářezu rychlostní komunikace, a nelze
tedy jednoznačně stanovit, zda zářezem bude zastižen horizont podzemní vody v místní
mělké depresi. Pokud ano, k určitému ovlivnění horizontu v místě zářezu může dojít. Tento
horizont v jílovcích rohateckých vrstev má pouze lokální význam. Hlavním dotačním prvkem
vodního zdroje, který se nachází přímo v údolí Loučné, jsou kolektory vázané na sedimenty
bělohorského a jizerského souvrství (spodní a střední turon), které se nacházejí jihozápadně
od vodního zdroje, tedy na opačné straně než je uvažovaný zářez komunikace. Lze tedy
předpokládat, že ovlivnění tohoto zdroje komunikací R35 je málo pravděpodobné. Tento
předpoklad bude ověřen v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Opatovec, vrt HV-1: komunikace je navržena ve vzdálenosti 700 m od vodního
zdroje, bude zde v km 70 - 72 vedena na násypu. K zásahům do podloží tedy nedojde a
ovlivnění vodního zdroje je tak velmi málo pravděpodobné.
Vodní zdroj Opatov, vrt OV-1: komunikace je navržena ve vzdálenosti 1,3 km od vodního
zdroje, bude zde v km 75 - 76 vedena na násypu a v km 76 - 77 v zářezu hloubky 5 - 7 m.
Podle dostupných podkladů lze předpokládat, že zářezem nebude zastižena hladina
podzemní vody a ovlivnění vodního zdroje je tak málo pravděpodobné. Tento předpoklad
doporučujeme ověřit v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroje Mladějov: možnost ovlivnění těchto vodních zdrojů a nástin podmínek
realizace tunelu byly popsány v orientačním geotechnickém průzkumu společnosti AZ
Consult. Hlavní pasáže tohoto průzkumu týkající se vlivu stavby na podzemní vodu jsou
uvedeny níže, v části „Tunel Dětřichov".
Komunikace nikde nezasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů, ale v km
30,0 - 81,6 zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemní vody CHOPAV
Východočeská křída.

Zářezy a tunely v trase komunikace
Z hlediska možného ovlivnění zdrojů podzemní vody je nutno věnovat
pozornost zejména úsekům, kde bude rychlostní komunikace vedena v hlubších
zářezech, zasahujících až pod úroveň ustálené hladiny podzemní vody a úsekům, kde
bude vedena přímo přes ochranná pásma těchto zdrojů.
Lokální studny mohou být výstavbou komunikace zasaženy v těchto úsecích:
-

Vraclav, km 35,5 - 40,0, kde je vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod
povrchem (viz komentář níže)

-

Vysoké Mýto západ, km 38,5 - 39,1, kde bude rychlostní komunikace vedena v
zářezu hloubky 6 - 8 m.

-

Peklovce, km 40,7 - 41,6, kde bude rychlostní komunikace vedena v zářezu
průměrné hloubky 5 m.

-

Hrušová, km 46,6 - 47,2, kde bude komunikace vedena v zářezu o hloubce 5 - 6 m
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-

Cerekvice nad Loučnou, km 48,9 - 49,5, komunikace bude vedena v zářezu o
hloubce 7 - 8 m

-

Sedliště, km 50,1 - 51,5 a 51,7 - 53,0, v celém úseku bude komunikace vedena v
zářezu o hloubce až 10 m

-

Litomyšl sever km 56,2 - 57,6, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 9 - 10 m

-

Strakov, km 59,9 - 63,3, rychlostní komunikace bude vedena v zářezu o hloubce až
13 m

-

Opatovec, km 73,2 - 74,9, zářez o průměrné hloubce 5 - 6 m, maximálně pak až 10 m

-

Dětřichov, km 77,9 - 81,6, kde se nachází tunel pod Mladějovským vrchem v hloubce
až 180 m pod jeho vrcholem (viz komentář níže)

-

Kunčina, km 85,6 - 86,2, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 9 - 11 m

-

Radišov, km 87,0 - 87,6, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 6 - 9 m

-

Staré Město východ, km 89,3 - 91,2, komunikace bude vedena v zářezu o hloubce až
9m

Všechny výše uvedené zářezy R35 budou realizovány převážně nad hladinou podzemní
vody prakticky v celém řešeném úseku, pouze výjimečně mohou zasáhnout mělko pod ní.
Proto nepředpokládáme, že by při jejich realizaci došlo k ovlivnění hydrogeologických
poměrů zájmového území. Tento předpoklad bude nutno ověřit v další etapě průzkumných
prací. Ve zbývajících částech trasy komunikace ovlivnění vodních zdrojů nepředpokládáme z
důvodu vedení komunikace většinou po povrchu terénu nebo na náspech.

Tunel Vraclav
Tunel projektovaný v km 35,49 - 35,95 (délka 475 m) bude ve své nejhlubší části pod vrchem
Homole 22,5 m hluboko pod povrchem terénu. Tunel bude zasahovat do zvodnělých
struktur. Proto je nezbytné této části trasy věnovat náležitou pozornost a provést zde v rámci
další přípravy projektu geotechnický a hydrogeologický průzkum, na základě kterého bude
možno provést posouzení vlivu výstavby tunelu na režim podzemních vod.

Tunel Dětřichov
Tunel projektovaný v km 77,94 - 81,64 bude ve své nejhlubší části pod Mladějovským
vrchem až 180 m hluboko pod povrchem terénu. Tunel na rozdíl od všech výše uvedených
zářezů bude zasahovat do zvodnělých struktur. Pro tunel byl zpracován orientační
geotechnický průzkum (J. Suchý, J. Starý - AZ Consult Ústí nad Labem 2006), v rámci
kterého bylo provedeno posouzení vlivu výstavby tunelu na režim podzemních vod, které se
zabývá změnami hydrogeologického režimu během výstavby tunelu. V závěru tohoto
posouzení je uvedeno, že: „stavba protíná tři kolektory v pásmu křídy, z nichž dva jsou v
pásmu nasycení podzemní vody v režimu volné hladiny.... Spodní kolektor A představuje v
nejnepříznivějším místě průsak do tunelu o hodnotě cca 0,001 l.s-1 na jeden metr tunelu (oba
tubusy). Prostřední kolektor neovlivňuje v pásmu nasycení tunel. Vrchní kolektor je tunelem
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protnut v pásmu nasycení a režim podzemní vody byl studován pro dvě varianty během
výstavby:
a) sanace výrubu pomocí stříkaného betonu tl. 20 cm. Celkový průsak do tunelu činí na
metr běžný cca 0,057 l.s-1 a snížení hladiny podzemní vody v oblasti obce Dětřichov činí
cca 4,7 m.
b) sanace výrubu pomocí stříkaného betonu a sanace tryskovou injektáží do hloubky cca
5 m proti průsakům. Celkový průsak do tunelu činí na metr běžný cca 0,018 l.s-1 a snížení
hladiny podzemní vody v oblasti obce Dětřichov činí cca 1,4 m."
Z výše uvedených závěrů vyplývá, že snížení hladiny podzemní vody v oblasti obce
Dětřichov je možné významně omezit volbou vhodné technologie výstavby tunelu.
Zhodnocení vlivu tunelu po dokončení stavby je uvedeno v následujícím odstavci:
„Změny hydrogeologických charakteristik horninového prostředí očekáváme v určitém
měřítku všude, kde dojde k použití těžké vrtné techniky nebo výbušnin. Bude se jednat
především o lokální změnu propustnosti horninového souboru a případně o změnu tlakových
poměrů ve zvodních, pokud práce budou probíhat v zóně saturace. Při budování tunelů
celkově dochází k uvolnění hydraulických poměrů v puklinovém systému, což se projevuje v
zastižení přítoků podzemní vody v různé intenzitě podle charakteru a velikosti oběhového
systému. V přírodním prostředí se vytváří nový element, a to výrazná drenáž, která, pokud
by nebyla nikterak usměrňována, ovlivní tlakové poměry v okolí tunelu do vzdálenosti desítky
až stovky metrů a eventuálně také způsobí změnu průtoku v povrchových tocích. Řádně
provedené průzkumné práce by proto měly být nejúčinnějším nástrojem prevence
případných negativních vlivů stavby na podzemní a povrchové vody."
V závěru uvedeného orientačního geotechnického průzkumu je uvedeno:
„Z hlediska prostorového umístění tunelu lze konstatovat, že výstavba tunelu pro silnici R35
pod Mladějovským vrchem je velice vhodná (umístění v oblasti hydrologických a
hydrogeologických rozvodnic, nepřítomnost kolektorů s napjatými hladinami podzemních
vod, řídce obydlená oblast)...
Z hlediska proveditelnosti záměru a vlivu jeho dopadů na vodní a vodu vázané ekosystémy
lze konstatovat, že za podmínek použití vhodných technologických postupů, při výstavbě
tunelu (sanační injektáž výrubu, ochranná opatření pro zabránění úniku látek škodlivých
vodám do podzemních a povrchových vod) a za podmínky kalkulace s možnými
kompenzačními opatřeními při uvažovaných negativních změnách hydrologického režimu
oblasti (možná ztráta vydatnosti využívaných pramenných vývěrů a studen či vodnatosti
Dětřichovského potoka) je záměr navrženého tunelového vedení trasy proveditelný a
akceptovatelný."

Vlivy na kvalitu podzemních vod
Z dostupných výsledků monitorování kvality podzemní vody v okolí již provozovaných
komunikací vyplývá, že ohrožení kvality podzemních vod silničním provozem není výrazné,
přesto tuto otázku nelze ponechat bez povšimnutí. Během provozu komunikace bude nutno
provádět monitorování kvality podzemních i povrchových vod a v případě překročení
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stanovených mezí bude nutno realizovat nápravná opatření. Provozem komunikace může
dojít k ohrožení kvality podzemních vod při haváriích motorových vozidel a cisteren. Těmto
rizikům je nutno předejít pomocí příslušných technických opatření (systémem záchytných
sedimentačních nádrží - viz dále).
V tomto směru je třeba upozornit, že stávající komunikace I/35 již v současnosti významně
ovlivňuje kvalitu podzemní vody odebírané ze soukromých studní situovaných v její blízkosti.
Stávající silnice není schopna vzhledem ke svému stavu a vybavenosti zabránit při
budoucím nárůstu intenzity dopravy ovlivnění kvality podzemní vody z běžného provozu a z
havárií.

Doporučená opatření
Vliv realizace stavby na podzemní vodu musí být minimalizován optimálním technologickým
postupem výstavby navrženým na základě předběžného a podrobného geotechnického a
hydrogeologického průzkumu, který bude proveden v rámci DUR.
Před zahájením výstavby komunikace je zapotřebí v rámci předběžného a podrobného
geotechnického průzkumu provést monitoring podzemních vod širšího okolí uvedených čtyř
vodních zdrojů. Do monitoringu, který se bude v rámci projektové přípravy výstavby i provozu
komunikace provádět, je nutno vybrat pozorovací objekty, které mohou signalizovat vliv
výstavby a provozu komunikace na využívané množství nebo kvalitu vodního zdroje.
Vzhledem k blízkosti komunikace u vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou Pekla není
možné zanedbat možnost případného narušení hydrogeologického režimu oblasti.
Pravděpodobnost ovlivnění zdroje bude nezbytné v dalších stupních projektové
dokumentace po přesném zaměření trasy prověřit hydrogeologickým průzkumem.
Obdobně je nutno ověřit případné ovlivnění lokálních zdrojů podzemní vody v úsecích, kde
bude komunikace vedena v zářezu, a to v pásu minimální šíře 500 m na obě strany od
podélné osy. Součástí tohoto průzkumu bude i pasportizace stávajících studní, a to i s
ohledem na umístění větší části stavby v CHOPAV Východočeská křída.
S ohledem na možnost ovlivnění kvality podzemních vod je během následných průzkumných
prací vhodné detailně posoudit propustnostní charakteristiky kvartérního patra a vymapovat
úseky potenciálně nebezpečné z hlediska rychlé infiltrace. Možnost negativního ovlivnění
kvality podzemních vod musí být minimalizována doplněním trasy nové komunikace
systémem záchytných sedimentačních nádrží DUN s vyšší četností tam, kde průzkum zjistí
připovrchové patro s vyšší průlinovou propustností.

Zasakování dešťových vod z komunikace
Samotná vhodnost likvidace srážkových vod zasakováním do geologického prostředí je
podmíněna geologickými a hydrogeologickými poměry, klimatickými poměry i vlastním
návrhem vsakovacího objektu, který vychází z přírodních podmínek. Na základě rozboru
srážek bude při ploše komunikace a dalších zpevněných ploch určeno celkové množství
vody, které je třeba zasáknout. Při uvážení tohoto objemu vod, které má geologické prostředí
pojmout a propustnostních parametrů daných zemin je pak možné navrhnout vlastní
uspořádání vsakovacích objektů.
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Dle Jetela (Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve
vrtech, 1982), který podle koeficientu filtrace vymezuje celkem 8 tříd propustnosti, lze
hodnotit prostředí kvartérních zemin i křídových jemnozrnných sedimentů ve svrchních
polohách třídami propustnosti VI - VII, slabě až velmi slabě propustné s koeficientem filtrace
kf = n.10-7 až n.10-8 m.s-1. Výjimkou jsou výše popsané úseky km 35,5 - 37,0; 61,0 - 70,0;
74,0 - 81,0, kde je předkvartérní podloží tvořeno křídovými vápnitými pískovci a v km 81,0 87,0, kde je tvořeno permskými akrózovými pískovci a slepenci. V těchto úsecích je možno
předpokládat zhruba o řád vyšší infiltrační parametry předkvartérního podkladu s
koeficientem filtrace kf = n.10-6 až n.10-7 m.s -1. Jedná se tedy o prostředí s třídami
propustnosti V - VI, dosti slabě až slabě propustné. Dále je třeba si uvědomit, že pískovce
jsou v uvedených úsecích překryty kvartérními sedimenty s nižší třídou propustnosti.
Z hlediska možnosti vsaku vod z povrchu komunikace do podloží je proto nutno hodnotit
infiltrační parametry území jako celku předběžně jako spíše nepříznivé. Nevhodnost je dána
relativně nízkou propustností místního kvartérního pokryvu, ale i pelitických křídových
sedimentů v podloží. Ani úseky s výskytem pískovců nejsou nijak výrazně propustnější, jejich
koeficient filtrace je příznivější pouze o jeden řád. Při návrhu systému vsakování je tedy
nezbytné volit plošné zasakovací prvky. V každém případě bude vhodné na základě
výsledků předběžného a podrobného průzkumu stanovit místa pro zasakovací objekty v
oblastech s relativně vyšší lokální propustností. Při návrhu likvidace vod z komunikace
vsakováním je dále nutno řešit možnost kvalitativního ovlivnění vod například výstavbou
usazovacích nádrží apod.
Návrh retenčních a zasakovacích prvků musí minimalizovat riziko ohrožení a kontaminaci
podzemních vod znečišťujícími látkami.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.5. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že jedná o
nejvýznamnější vlivy uvažovaného záměru, byla k nim stanovena řada podmínek návrhu
stanoviska EIA. V případě jímacího území Cerekvice nad Loučnou – Pekla je doporučeno
prověřit možnost přesunu trasy záměu co nejvíce na jih.

D.I.6. Vliv na povrchové vody
Výstavba silnice R35 ovlivní vodoteče ve své blízkosti především odtokem dešťových vod z
komunikace, a to jak z hlediska jejich množství, tak i s ohledem na jejich složení. Přeložky
vodních toků se při výstavbě nové silnice nepředpokládají.

Vlivy v období výstavby
V rámci přípravy území dojde k odstranění vegetace a půdy z povrchu stavební plochy, a tím
ke zvýšení rizika odnosu pevných látek do vodotečí. Je proto nezbytně nutné u
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nejvýznamnějších vodotečí realizovat technická opatření proti případnému splachu pevných
látek přívalovými srážkami (např. usazovací nádrže). Ochrana vodotečí též musí být
provedena pro havarijní úkapy ropných látek. Veškerá údržba stavebních strojů bude
prováděna mimo plochu zařízení staveniště, stroje budou udržovány v řádném technickém
stavu. Pohonné hmoty nebudou skladovány v místech, kde by mohly ohrozit vodní toky.
Ovlivnění vod splaškovými vodami se nepředpokládá, zaměstnanci stavby budou využívat
mobilní chemické WC.

Vlivy v období provozu - kvantitativní ovlivnění
Výstavbou komunikace dojde ke zpevnění části povrchu, a tím ke zvýšení odtoku. Voda
bude svedena do vodotečí nebo zasakována.
Tab. uvádí měrný odtok z 1 km silnice pro patnáctiminutový návrhový déšť 130 l.s.-1ha-1 a pro
průměrný celkový úhrn srážek 725 mm ročně. V další tabulce je uveden odtok do
jednotlivých vodních toků. Při výpočtu bylo uvažováno odvodnění celého úseku s jednotným
směrem sklonu nepřerušeného mostem, tj. nebylo uvažováno odvádění vody do
zasakovacích příkopů mimo mostní objekty delší než 20 m. Tabulka tak ukazuje maximální
ovlivnění vodních toků dešťovými vodami ze silnice - skutečné ovlivnění průtoků bude nižší,
neboť vypočtené maximální hodnoty překračují kapacitu kanalizace, a proto bude nutné po
trase vybudovat zasakovací prvky. Do vodotečí tak bude odváděna dešťová voda z kratšího
úseku, než je uvedeno v tabulce.
Odtok vody z 1 km vozovky silnice R35
Příčné uspořádání

2

šířka (m) plocha (m )

Střední dělící pruh

koef. redukovaná
2
odtoku plocha (m )

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

3

3 000

0,5

1 500

19,5

1 088

15

15 000

0,9

13 500

175,5

9 788

Vnitřní vodící proužky

1

1 000

0,9

900

11,7

653

Vnější vodící proužky

0,5

500

0,9

450

5,9

326

Zpevněné krajnice

5

5 000

0,9

4 500

58,5

3 263

Nezpevněné krajnice

1

1 000

0,5

500

6,5

363

21 350

277,6

15 479

Jízdní pruhy

Celkem

25 500

Odtok vody do jednotlivých vodních toků
Základní trasa a varianta Janov
ÚsekRecipient

Odtok při
Roční Průměrný
navýšení
dešti 130
odtok
průtok pnůměrného
-1
3
-1
l/s/ha (l.s ) (m .rok )
Qa (l/s) průtoku ΔQa
(l/s)

28,234 - 30,930Loučná

964

37 299

1 930

1,2

48,330 - 49,163Loučná

298

11 524

1 930

0,4

49,163 - 51,590Končinský potok

868

33 857

275

1,1

27

968

4,5

0,0

46,570 - 46,645bezejmenný tok - levostranný

60

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

přítok Loučné od Hrušové
45,840 - 46,570Blahovský potok

261

9 889

46

0,3

0

0

38

0,0

38,282 - 40,470bezejmenný tok - levostranný
přítok Loučné od Šnakova

706

25 451

11

0,8

35,005 - 35,485bezejmenný tok - vodoteč od
Vraclavi

172

6 272

30

0,2

1 210

44 476

169

1,4

465

16 549

22

0,5

-bezejmenný tok - levostranný
přítok Blahovského potoka od
Džbánova

0

0

29

0,0

43,910 - 45,840bezejmenný tok - levostranný
přítok Blahovského potoka od
Hájku

690

24 550

2

0,8

1 319

23 267

70

0,7

320

11 660

9,5

0,4

0

0

3

0,0

40,630 - 41,210bezejmenný tok - levostranný
přítok Vanického potoka severně
od Vrchů

207

7 434

2

0,2

75,460 - 77,070Třebovka

576

28 121

216

0,9

69,440 - 70,800Mikulečský potok

486

21 089

51

0,7

0

0

2

0,0

71,256 - 71,256bezejmenný tok - přítok do
nádrže Pařez od jihu

361

16 593

12

0,5

77,070 - 77,940 Dětrichovský potok

311

15 647

45

0,5

82,920 - 83,220 Červenohorský potok

107

4 185

4,8

0,1

84,010 - 84,090 Za nádražím

29

1 114

5,2

0,0

86,570 - 86,790 Radišovský potok

79

3 065

2

0,1

915

35 417

14,7

1,1

-Kornický potok

32,101 - 35,485Bětnický potok (Svařeňka)
30,800 - 32,101Ostrovský potok

42,150 - 45,840Knířovský potok
41,210 - 42,105Vanický potok
-bezejmenný tok - levostranný
přítok Vanického potoka
východně od Vrchů

-bezejmenný tok - levostranný
přítok jižního přítoku nádrže
Pařez

88,840 - 91,400 bezejmenný tok - levý přítok
Třebařovského potoka
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Varianta Sedliště - jih
Úsek

Recipient

Odtok při
Roční Průměrný
dešti 130
odtok
průtok
-1
3
-1
l/s/ha (l.s ) (m .rok )
Qa (l/s)

Průměrné
navýšení
průtoku ΔQa
(l/s)

49,163 - 51,100 Končinský potok

578

34 805

275

1,1

51,865 - 53,645 Kornický potok

531

30 442

38

1,0

Vzhledem k průměrným i minimálním průtokům v ovlivněných vodotečích a vzhledem k
předpokládaným objemům odtékající vody při návrhovém dešti s periodicitou 1x za rok a
délkou trvání 15 min, které často převyšují průměrné průtoky ve vodotečích, je nezbytné
vybudovat u odvodňovacích zařízení retenční nádrže, které rozloží špičkové průtoky do
delšího časového období a sníží tak kvantitativní ovlivnění vodních toků. Návrh retenčních
nádrží musí být proveden v rámci DUR po přesnějším zaměření trasy.
Zvýšení celkového ročního objemu odváděné vody představuje ve většině případů zlomek
průtoků ve vodotečích, navýšení nepřesahuje 12 % stávajících průtoků. Jak bylo uvedeno
výše, bude navýšení ve skutečnosti nižší, uvedená čísla představují maximální možný stav.
Výjimkou je levostranný přítok Blahovského potoka (křížení v km 43,910), kde navýšení
průměrného průtoku činí 40 % průtoku stávajícího potoka. V tomto případě je nutné zkrátit
úsek odvodňovaný do vodoteče a zaústit vzdálenější části kanalizace do vsakovacích
příkopů.
Dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží je třeba provádět též s
ohledem na kapacitu koryta. To je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné (např. potok Gregorka v Litomyšli).
Určité ovlivnění odtoku vody je možné očekávat v místech, kde silnice v náspu bude
zabraňovat v odtoku z míst umístěných na svahu nad komunikací. Bez dalších opatření by v
těchto místech mohlo docházet k vytváření rozsáhlejších podmáčených nebo zamokřených
ploch. Po definitivním směrovém a výškovém zaměření trasy je v těchto místech třeba
navrhnout účinnou soustavu odvodňovacích prvků (trub), které umožní odtok vody po svahu
níže. Pro zabránění erozního působení soustředěného odtoku je třeba na výtoku z těchto
trub vybudovat zasakovací příkopy nebo trativody.

Vlivy v období provozu - kvalitativní ovlivnění
Ke kontaminaci povrchových vod dochází odtékající srážkovou vodou ze zpevněného
povrchu silnice. Za nejdůležitější znečišťující látky je možné označit chloridy a sodné ionty ze
zimního posypu, ropné látky z úkapů z vozidel, dále pak v menší míře stopové příměsi
posypové soli, téžké kovy, složitější organické molekuly apod.
Typické znečištění vod odtékajících z komunikace bylo předmětem výzkumu VÚV TGM.
Získané hodnoty, které byly zveřejněny v Technických podmínkách Ministerstva dopravy č.
202 „Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic" s účinností od
1. 12. 2008 jsou uvedeny v tab. B.14.
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Vodoteče, které jsou silnicí křižovány, nejsou vodárenskými toky, naprostá většina
komunikace však vede v CHOPAV, a proto je nezbytné snižovat zátěž vodních toků
znečišťujícími látkami. Pro předčištění vody z komunikací je třeba vybudovat gravitační
odlučovače ropných látek. Jejich instalace je žádoucí zejména před velmi malými toky, kde
odtok z komunikace může tvořit významnou část jejich prátoku.
V porovnání se stávajícím stavem se zvýší plocha silnice ošetřovaná zimním posypem.
Jednoznačným přínosem bude snížení kontaminace vodních toků ropnými a nerozpuštěnými
látkami, neboť systém odvodnění nové silnice bude vybaven retenčními usazovacími
nádržemi, které budou zároveň sloužit jako odlučovače ropných látek. Na rychlostní silnici je
též menší riziko úniku provozních kapalin automobilů vlivem havárie, případné úniky se
zachytí v kanalizaci a v retenčních nádržích; v současném stavu taková technická opatření v
okolí silnice I/35 neexistují a riziko havarijního úniku do vodotečí je výrazně vyšší.
Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách odtékajících z povrchu komunikací je
chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů v zimním období). Při výpočtu
odtékajícího znečištění byla uvažována koncentrace chloridových iontů dle tab. D.13a, na
úrovni Q90, tj. hodnota 1510 mg.l-1.
Obsah Cl- ve vodách je limitován hodnotou 250 mg.l-1, tato hodnota musí být dodržena
v 90 % vzorků odebraných během roku. Výpočet vlivu zimní údržby vozovky na obsah
chloridových iontů v tocích, které silnice R35 kříží, je uveden v následující tabulce.

Vyčíslení vlivu R35 na kvalitu vody ve vodních tocích
Základní trasa a varianta Janov
Úsek

Recipient

Plocha
vozovky
2
(m )

Q270

Nárůst
koncentrace ve
vodním toku
-1
(mg.l )

28,234 - 30,930Loučná

55 268

830

1,3

48,330 - 49,163Loučná

17 077

830

0,4

49,163 - 51,590Končinský potok

49 754

133

1 538

1,5

18,5

14 965

14

20,2

0

19

-

40 467

3,5

184,7

9 840

9

19,9

32,101 - 35,485Bětnický potok (Svařeňka)

69 372

53

23,9

30,800 - 32,101Ostrovský potok

26 671

6,5

70,2

-bezejmenný tok - levostranný přítok
Blahovského potoka od Džbánova

0

9

43,910 - 45,840bezejmenný tok - levostranný přítok
Blahovského potoka od Hájku

39 565

0,2

46,570 - 46,645bezejmenný tok - levostranný přítok
Loučné od Hrušové
45,840 - 46,570Blahovský potok
-Kornický potok
38,282 - 40,470bezejmenný tok - levostranný přítok
Loučné od Šnakova
35,005 - 35,485bezejmenný tok - vodoteč od Vraclavi
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42,150 - 45,840Knířovský potok

36 080

22

30,0

41,210 - 42,105Vanický potok

18 347

3

104,7

0

0,5

-

40,630 - 41,210bezejmenný tok - levostranný přítok
Vanického potoka severně od Vrchů

11 890

0,2

628,1

75,460 - 77,070Třebovka

33 005

72

11,2

69,440 - 70,800Mikulečský potok

27 880

17

35,1

0

0,25

71,256 - 71,256bezejmenný tok - přítok do nádrže Pařez
od jihu

20 705

4

111,2

77,070 - 77,940Dětrichovský potok

17 835

15

29,6

82,920 - 83,220Červenohorský potok

6 150

2,5

46,9

84,010 - 84,090Za nádražím

1 640

2,7

11,8

86,570 - 86,790Radišovský potok

4 510

0,7

116,9

52 480

5,1

177,3

-bezejmenný tok - levostranný přítok
Vanického potoka východně od Vrchů

-bezejmenný tok - levostranný přítok
jižního přítoku nádrže Pařez

88,840 - 91,400bezejmenný tok - levý přítok
Třebařovského potoka

tučně jsou hodnoty překračující limit, kurzívou je hodnota blížící se limitu

Varianta Sedliště - jih
Úsek

Recipient

Plocha množství
vozovky soli (kg)
2
(m )

Q270

Nárůst
koncentrace
ve vodním
-1
toku (mg.l )

49,163 - 51,100 Končinský potok

39 709

47 650

133

7,5

51,865 - 53,645 Kornický potok

36 490

43 788

19

45,0

ostatní řády jsou shodné se základní variantou

Jak je patrné., mohlo by v některých tocích dojít vlivem solení vozovky k nárůstu obsahu
chloridových iontů nad imisní limit. Nejvýraznější vliv je nutné očekávat u levostranného
přítoku Blahovského potoka, kde vypočtená koncentrace ve vodě překračuje limit více než
čtyřnásobně. Dalším silně zatíženým tokem by mohl být přítok Vanického potoka s hodnotou
více než dvojnásobnou. Zvýšené hodnoty (stále však podlimitní) byly vypočteny u přítoku
Loučné od Šnakova a přítoku Třebařovského potoka.
Přestože k nárůstu koncentrace chloridů dojde v zimním období (tj. v době útlumu vodní
fauny i flóry) a chloridové ionty jsou velmi pohyblivé a bez doplňování setrvávají v prostředí
poměrně krátkou dobu, jsou výsledné koncentrace vysoké a uvedené řešení by bylo z
hlediska kvality toků nepřijatelné. V dalších stupních projektové dokumentace po přesném
směrovém a výškovém zaměření trasy je proto nezbytné navrhnout zaústění kanalizace
silnice do vodních toků a zasakovacích příkopů tak, aby ovlivnění vodních toků
nezpůsobovalo překročení limitní koncentrace chloridových iontů. Především je nutno (oproti
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výše uvedenému výpočtu) zkrátit úseky komunikace, z nichž bude voda odváděna přímo do
vodních toků bez zasakování. Využití retenčních nádrží (rozložení odtoku v čase) v tomto
případě není řešením, neboť se jedná o průměrné zimní hodnoty.
Obsah ropných látek ve vodách odtékajících z vozovky lze částečně snížit předčištěním
dešťových vod v odlučovači, možné je též využití přirozených biodegradačních procesů ve
speciálních nádržích. Z hlediska nákladů na provoz a začlenění do prostředí lze jednoznačně
doporučit využití biologické degradace. Přesná kapacita, umístění a technické provedení
retenčních nádrží a návrh případných dalších technických zařízení na snížení vlivu na
povrchovou vodu bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace po geodetickém
zaměření výškového vedení komunikace.
Vliv na vodní toky se předpokládá trvalý. Vhodnými technickými opatřeními však bude
možné snížit tento vliv na únosnou míru.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.7. Vliv na geologické poměry a na přírodní zdroje
Ovlivnění horninového prostředí se očekávají při hloubení zářezů, kde budou mít lokální
charakter bez významnějších vlivů na okolí. Horninové prostředí zasáhne stavba zejména při
budování tunelů. V případě tunelu Dětřichov zasáhne stavba prostředí pískovců, jílovců, příp.
uhelných slojek. Nejedná se o významný negativní vliv na životní prostředí nebo stabilitu
hornin. Trasa zde prochází v blízkosti poddolovaného území. Štoly důlního díla se nacházejí
půdorysně cca 300 m od tunelu, výškově se štoly nacházejí o 35 m výše, než je teoretická
maximální vlivná výška od dutiny tunelu (která činí 77 m). V případě tunelu Vraclav zasáhne
tunel horninové prostředí slínovců, jílovitých vápenců a vápnitých pískovců. Vzhledem k
délce tunelu 475 m nepředstavuje tento zásah významné negativní ovlivnění horninového
prostředí.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území nebo
dobývacího prostoru. Trasa silnice R35 prochází dvěma netěženými nebilancovanými ložisky
jílů. Nebilancovaná ložiska jsou podle § 14 horního zákona ložiska v současné době
nevyužitelná, existuje však předpoklad jejich využití v budoucnosti s ohledem na očekávaný
technický a ekonomický vývoj. Ložisko Opatov - Koclířov má výměru 925 ha, ložisko Mikuleč
- Strakov výměru 1 936 ha. Výstavbou silnice R35 bude část těchto ložisek ztracena. U
ložiska Mikuleč - Strakov prochází silnice územím vymezeným jako ložisko v délce 1,6 km v
severozápadní části a v délce 1,8 km v části jihovýchodní. V jihovýchodní části je R35
trasována v těsné blízkosti stávající I/35, ložisko by zde vzhledem ke stávající silnici těženo
nebylo. Vlivem výstavby tedy bude omezena těžba pouze na úseku délky 1,6 km. V případě
ložiska Opatov - Koclířov činí délka průchodu cca 2,2 km. Vzhledem k plošnému rozsahu
nepředstavují uvedené střety s nebilancovanými ložisky významný vliv na přírodní nerostné
zdroje.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru nebude třeba otevírat nové kamenolomy.
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Údaje o geologickém podloží budou upřesněny v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí,
která zhodnotí geologické poměry v trase stavby i s důrazem na geotechnické vlastnosti
hornin. Pro účely DUR bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.7. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.8. Vlivy na půdu
Výstavba silnice R35 si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Celkové výměry trvalého záboru
půdy v rozdělení podle jednotlivých tříd ochrany jsou uvedeny v tabulkách.
Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - základní trasa
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 099 566 m

2

II. třída ochrany

839 499 m

2

III. třída ochrany

387 845 m

2

IV. třída ochrany

312 542 m

2

V. třída ochrany

93 790 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

84 733 m

2
2

Celkem

2 817 975 m

Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - subvarianta Sedliště - jih
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 282 330 m

2

II. třída ochrany

805 820 m

2

III. třída ochrany

332 093 m

2

IV. třída ochrany

278 914 m

2

V. třída ochrany

95 519 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

84 734 m

2
2

Celkem

2 879 410 m

Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - subvarianta Janov
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 286 929 m

2

II. třída ochrany

820 701 m

2
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III. třída ochrany

332 093 m

2

IV. třída ochrany

278 914 m

2

V. třída ochrany

95 519 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

85 044 m

2
2

Celkem

2 899 200 m

V hodnoceném území jsou nejvíce zastoupeny půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany. Vliv
na zemědělský půdní fond je možné považovat za poměrně významný, což je však dáno
skutečností, že výsledné trasování komunikace bylo opakovaně upravováno ve snaze o
maximální ochranu zachovaných ekosystémů. Výsledná trasa je tak vedena převážně po
zemědělských plochách, které jsou v této části území představovány půdami vyšší kvality.
Předpokládaný zábor lesní půdy je poměrně malý a představuje necelých 8,5 ha.
Před výstavbou je třeba provést skrývku orničních vrstev půdy. Během výstavby je nutno
zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný odtok
srážkových vod na všech místech stavby včetně zřízení staveniště, přeložek komunikací
apod.
V době provozu bude docházet k ovlivnění chemického složení půdy vlivem depozice
chemických látek v okolí komunikace. Bude se jednat o chloridy sodné a vápenaté z
chemického posypu, dále převážně organické chemické látky z obrusu pneumatik,
asfaltového povrchu, kovy z obrusu pohyblivých částí automobilů, ropné uhlovodíky z
nespálených paliv a maziv a další. Množství těchto látek deponovaných v okolí silnice nelze
vzhledem k časovému horizontu výstavby komunikace v současnosti kvalifikovaně
odhadnout. Lze však oprávněně předpokládat, že se nebude jednat o vliv výrazně větší, než
je tomu v současnosti na silnici I/35. Naopak je možné očekávat snížení vlivů na kvalitu
půdy, neboť nová silnice bude (na rozdíl od stávající) odkanalizována, vybavena soustavou
záchytných sedimentačních nádrží a ve značné části trasy bude od okolních zemědělských
pozemků oddělena pásy zeleně.
Vlivem výstavby dojde na některých pozemcích k dotčení melioračních zařízení (zejména
odvodňovacích). Těleso silnice meliorační zařízení přeruší v místech přechodu a tím by
mohlo dojít ke snížení jeho funkčnosti. Meliorační zařízení lze v rámci výstavby silnice
rekonstruovat tak, aby ztráta funkčnosti byla minimální. Po přesném směrovém a výškovém
zaměření trasy v terénu je třeba definovat, které dotčené meliorační zařízení je nezbytné a
jeho přerušení kompenzovat buď vybudováním melioračního zařízení v jiném místě, nebo
zajištěním jeho funkčnosti i při existenci komunikace. Problém dotčení melioračních zařízení
je technicky řešitelný, uvedený střet nepředstavuje významný negativní vliv na životní
prostředí.
Pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, bude zajištěna možnost
přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky. Po přesném zaměření
trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho přerušení vytyčit novou přístupovou
trasu.
V případě, že bude odvádění dešťových vod z komunikace řešeno jejich vsakováním v
místech náchylných k erozi, bude nezbytné jej řešit pomocí technických prostředků, které
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erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody apod. V těchto místech je nutné
navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu půdy před odnosem přívalovou vodou.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
V této kapitole byla nalezena chyba dokumentace, kdy výše uvedené údaje nesouhlasí
s kapitolu B.II.1. Zábor půdy. Evidentně jsou zde zaměněny údaje pro základní trasu a
subvariantu Sedliště – jih. Navíc ani přesně neodpovídají celkové součty. I když se
procentuelně jedná o malé rozdíly, tak byly v rámci dalších částí posudku opraveny, protože
by mohly zkreslovat porovnání variant.

D.I.9. Vlivy na ekosystémy
V kapitole C.II.10. posuzované dokumentace je uveden přehled a popis všech ekologicky
významnějších ploch v koridoru plánované silnice R35. V následujícím přehledu je uvedeno
jejich možné ovlivnění včetně návrhu opatření k minimalizaci vlivů výstavby nové
komunikace.
Uvedeny jsou pouze plochy, u nichž byl identifikován střet s trasou silnice R35 nebo alespoň
významné přiblížení, a to pouze v úseku, který je předmětem posuzované Dokumentace. U
ploch, kterým se trasa silnice R35 vyhýbá, je základním opatřením striktní dodržení její trasy
a tudíž nezasažení příslušných porostů, a to i během stavebních prací. U ploch mimo
hodnocený úsek (střety č. I/1 a I/2) je možno pouze upozornit na přítomnost těchto střetů ve
směru k příslušné projektové přípravě daného úseku.

D.I.9.1. Lokality kategorie 1 (velký význam)
I/3. Stromový porost u Ostrovského potoka přecházející v topolové stromořadí (31,0
km)
Střet: V místě, kde stromový porost přechází v topolovou alej, je protnut (resp. přemostěn)
navrhovanou trasou.
Hodnocení a návrh opatření: Přechod Ostrovského potoka a jeho břehu je nutno zajistit
dostatečně dimenzovaným mostem, aby byla zachována přirozená průchodnost tohoto
koridoru pro příslušné druhy živočichů. Žádoucí je dodržení trasy v severním směru, tj.
realizovat přemostění v prostoru aleje a nikoli v prostoru navazujícího porostu. Vhodné je
provést ozelenění tělesa komunikace vegetací s maximálním využitím dřevin přirozené
druhové skladby, a to až po návaznost na stávající stromový porost.
I/4. Stromový doprovod Bětnického potoka, severně od obce Stradouň (33,6 - 33,8 km)
Střet: Navržená trasa prochází severním cípem porostu
Hodnocení a návrh opatření: Přechod potoka a jeho břehu je nutno zajistit dostatečně
dimenzovaným mostem, aby byla zachována přirozená průchodnost tohoto koridoru. Dále je
nutno minimalizovat zásahy do porostu během vlastního provádění stavby.
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I/5. Vlhké louky podél Loučné a Bětnického potoka (33,5 - 35,0 km)
Střet: Navržená trasa a její koridor procházejí v bezprostřední blízkosti vlhkých luk podél
Loučné a Bětnického potoka, částečně do louky zasahují.
Hodnocení a návrh opatření: Jde o vlhké louky s pestrou druhovou skladbou, není tudíž
žádoucí plochu těchto porostů jakkoliv redukovat. Základní opatření je ve výsledném
trasování silnice R35 již zahrnuto. Původně projektovaná trasa zde byla vedena prakticky
středem louky a byla v rámci zpracování předkládané Dokumentace vyhodnocena jako zcela
nevhodná. Výsledná trasa byla posunuta směrem k jihu tak, aby zasáhla pouze okraj louky.
Tento střet již lze respektovat, za předpokladu minimalizace zásahů do okolních částí
uvedených luk během provádění stavby. Dále je nutno realizovat přechod přes veškeré
přítomné vodoteče přemostěním, což se v daném případě týká vodoteče na 35,0 km.
I/7. Remízek s mokřadem u Stradouně (35,0 km)
Střet: Navržená trasa prochází podmáčeným remízkem.
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se sice o přímý střet, který nutně povede k zániku
uvedeného remízu, nicméně k tomuto střetu dochází v důsledku posunu navrhované trasy
směrem na jih z důvodu ochrany významných rostlinných společenstev na Homoli (VKP
navržený k registraci - I/8) a podél Loučné (I/5). Z tohoto důvodu je nutno střet akceptovat,
jen je potřeba zdůraznit nutnost přemostění vodoteče dostatečně dimenzovaným mostem.
I/8. Homole (35,5 - 36,0 km)
Střet: Vedení trasy tunelem pod jihozápadním cípem kopce Homole
Hodnocení a návrh opatření: Opatření je ve výsledné variantně již zahrnuto: původně
projektovaná trasa R35 vedla přes navržené VKP (s vyústěním portálu tunelu v prostoru
stráně s teplomilnou květenou), na základě výsledků předkládaného hodnocení byla trasa
komunikace posunuta směrem na jih, tj. částečně pod sousední kopec Svatý Mikuláš. I tak je
však tfeba během stavby dodržet následující podmínky:
-

jelikož zde navržená trasa kříží navržený VKP, je potřeba vést tunel ražený a jeho
portál umístit co nejdále od hranice VKP (optimální by byl mírný posun portálu na
západ)

-

nezasahovat stavebními a doprovodnými činnostmi do prostoru navrženého VKP

I/10. Loučná a přilehlý luční porost (48,3 - 48,4 km; 47,5 - 50,0 km)
Střet: Přemostění Loučné a přilehlé vlhké louky, v koridoru plánované trasy se však Loučná v
těchto místech nachází již od 47,5 po 50,0 km. Po celé této délce je též součástí ÚSES.
Hodnocení a návrh opatření: V dotčené lokalitě je navržen most, přecházející nejen
Loučnou, ale i její břehové porosty. Toto řešení je optimální. Je vhodné realizovat
přemostění způsobem, aby nebyl ohrožen (především umístěním i samotnou stavbou
nosných pilířů) ani luční porost ani tok a břehy řeky.
I/11. Louky podél Končinského potoka (49,7 - 50,0 km)
Střet: Přemostění mokřadních luk a současně RBK a LBC podél Končinského potoka
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Hodnocení a návrh opatření: Trasa přechází přes celé údolí potoka dlouhým mostem, jehož
oba konce jsou v dostatečné vzdálenosti od potoka a uvedených porostů (jinak je tomu u
plochy I/12 - viz dále). Rozsah přemostění je nutno dodržet. Dále je nutno minimalizovat
zásah stavby do toku, jeho břehů a přilehlých luk.
I/12. Lesní porost Švábenice (50,0 - 50,4 km)
Střet: Přemostění lesního porostu Švábenice
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se o navržené VKP s výskytem chráněných druhů rostlin
a živočichů. Trasa zde ve směru od západu prochází okrajem VKP, do něhož opakovaně
zasahuje, následně je ve stráni nad Končinským potokem umístěno předpolí mostu přes
Končinský potok. Jedná se o poměrně významný zásah, porost habrů ve svahu je totiž
natolik plošně malý, že každá další redukce povede k jeho zániku. Tím spíše, že v nesvažité
části je tento porost obklopen smrkovou monokulturou a tudíž nemá přirozenou možnost
dalšího šíření. V rámci projektové přípravy komunikace jsou proto navržena následující
opatření k omezení zásahu do navrženého VKP Švábenice:
-

prověřit možnost mírného posunu trasy směrem na jih, mimo lesní porost

-

posunout východní předpolí mostu až za stráň nebo alespoň na její hranu, tj. most
současně prodloužit i zvýšit

I/14. Vlhké louky podél Kornického potoka mezi obcemi Sedliště a Tržek
(52,5 - 52,7 km) - pouze varianta Sedliště - jih
Střet: Průchod navrhované trasy přes porosty vlhkých luk.
Hodnocení a návrh opatření: V dotčené lokalitě je navrženo přemostění toku i s břehovými
porosty, s tímto opatřením lze souhlasit. Optimálním řešením by bylo prodloužení mostu
alespoň přes část zasažených luk, pokud to bude možné.
I/21. Převážně jehličnatý les mezi obcemi Gajer a Starý Valdek (69,0 - 70,0 km)
Střet: Navrhovaná trasa prochází okrajem lesního porostu.
Hodnocení a návrh opatření: V tomto úseku není možné doporučit odklon navrhované trasy
směrem k jihu vzhledem k výskytu vlhkých luk J od stávající silnice I/35 (plocha c. I/22).
Proto je nutno zdůraznit požadavek omezení veškerých zásahů do lesního porostu na
nejnutnější minimum. Ještě vhodnějším řešením by bylo přiblížení navržené trasy k stávající
silnici I/35 v celém úseku km 69,0 - 71,5, je proto vhodné nejprve prověřit možnost mírné
úpravy trasy.
Lesy po obou stranách rychlostní silnice zde současně tvoří významnou migrační trasu, která
bude po jejím vybudování průchozí pouze v prostoru přemostění Mikulečského potoka na
východním okraji obou lesů Proto je vhodné zde uvážit prodloužení mostu směrem na
západ, tj. blíže ke středu lesního porostu. Tento návrh koresponduje s doporučeným
přiblížením trasy R35 ke stávající silnici, jelikož při přiblížení k I/35 dojde automaticky k
prodloužení mostu přes potok, který vede v souběhu se silnicí.
Dalším vhodným opatřením k odlehčení této migrační trasy je vybudování průchodu pro
drobnou zvěř při západním okraji lesa, kde bude silnice R35 přecházet mostem přes místní
komunikaci (tj. rozšířit mostek i o pás zeleně vedle cesty).
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I/22. Vlhké louky J od obce Starý Valdek (cca 70,6 - 70,8 km)
Střet: Průchod navrhované trasy vlhkými loukami s ostrůvkovitým výskytem olše lepkavé
(Alnus glutinosa) podél Mikulečského potoka.
Hodnocení a návrh opatření: Základním požadavkem je opět omezení veškerých zásahů do
lesního porostu na nejnutnější minimum, vhodnějším řešením by však byl posun trasy v km
70,8 blíže ke stávající silnici I/35.
I/23. Vlhká louka s vrbami J od Českého Lačnova (73,5 km)
Střet: Průchod navrhované trasy vlhkou loukou částečně zarostlou keřovými vrbami s
občasným výskytem olše lepkavé.
Hodnocení a návrh opatření: Střet pravděpodobně povede k destrukci tohoto porostu.
Vzhledem k tomu, že směrem na jih se v těsné blízkosti nachází obytný dům a ve směru na
sever zástavba obce, je nutno střet akceptovat.
I/24. Luční porost v trase a SZ od plánované trasy podél Třebovky (75,7 - 75,8 km)
Střet: Přemostění lučního porostu na Z - JZ svahu podél Třebovky.
Hodnocení a návrh opatření: V tomto místě je sice navrženo přemostění, nicméně
severovýchodní konec mostu je umístěn v prostoru hodnotné louky podél Třebovky. Je
vhodné prověřit možnost prodloužení mostu severovýchodním směrem tak, aby poměrně
nevelký luční porost byl zachován nedotčený. Zásah do jeho plochy povede postupně k jeho
degradaci, zmenšení, zanesení nepůvodních druhů a k postupnému zániku coby ekologicky
hodnotného porostu.
I/26. Mladějovský vrch a PP Pod skálou (80,0 - 81,6 km)
Střet: Vedení navrhované trasy tunelem pod EVL Hřebečovský hřbet CZ0530020 (jejíž
součástí je též MZCHÚ Pod skálou) a pod přilehlým lesním porostem.
Hodnocení a návrh opatření: Trasa rychlostní silnice je v místě rezervace vedena tunelem.
Toto řešení je optimální, je třeba dodržet umístění východního portálu tunelu. Při stavbě
portálu tunelu nesmí být žádným způsobem dotčen lesní porost, který tvoří ochranné pásmo
přírodní památky. Vzhledem k délce tunelu je dále nutno předpokládat, že jeho vybudování
bude spojeno s výstavbou tak jedné nebo více větracích šachet, k nimž bude nutno
vybudovat přístupové komunikace. V rámci podrobného řešení tunelu je proto nutno systém
odvětrání i veškeré další související provozy navrhnout tak, aby nedošlo ke střetu s územím
EVL nebo byly nezbytné střety zcela minimální.
Souvisejícím problémem jsou imisní dopady na porosty citlivých dřevin. Odvětrání je nutno
realizovat tak, aby byly dopady na tento ekosystém co nejmenší (ovšem při dodržení
požadavku omezení zásahu do EVL). Na druhé straně nemůže dojít k přenosu zátěže do
prostoru přilehlých obcí. Součástí projektové přípravy proto bude podrobná rozptylová studie,
která zhodnotí různé varianty řešení tunelu z hlediska vlivů na ekosystémy, ale současně i
na obyvatele okolních sídel.
I/27. Mokřad a přilehlý stromový porost S od obce Kunčina, J od trasy (82,3 km)
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Střet: Vedení trasy v bezprostřední blízkosti (cca 50 - 200 m) S okraje remízu navazujícího
na přilehlý mokřad s dominantním porostem rákosu (Phragmites australis).
Hodnocení a návrh opatření: Striktní dodržení navržené trasy, posun na jih je nevhodný.
Lokalita je uvedena zejména proto, že u následujících střetů je navržen mírný posun na jih,
trasu je pak nutno optimalizovat tak, aby v km 82 - 83 byla již vedena v původní trase.
I/28. Lesní porost S od obce Kunčina (84,8 - 84,9 km)
Střet: Průchod trasy menším lesíkem uprostřed polí.
Hodnocení a návrh opatření: Komunikace zasahuje okrajovou část lesního porostu s
převahou smrku. V rámci projektové přípravy je nutno především zabránit dalšímu posunu
trasy na sever, kde by došlo k zásahu do botanicky nejhodnotnější části porostu s poměrně
starými, vzrostlými duby. Naopak je vhodné prověřit posun trasy směrem na jih, který by zde
měl být možný bez zásadnějších problémů.

D.I.9.2. Lokality kategorie 2 (střední význam)
II/4. Smíšený stromový porost v koridoru trasy (V od Stradouně, podél hlavní silnice,
34,0 - 35,0 km)
Střet: Smíšený lesní porost v bezprostřední blízkosti trasy (cca 30 - 40 m)
Hodnocení a návrh opatření: Trasa se v tomto místě velmi výrazně přibližuje k lesnímu
porostu. Je proto nutno zdůraznit potřebu jeho zachování a nepoškození během stavebních
prací. Veškeré stavební zázemí apod. je možné realizovat na rozsáhlých okolních
zemědělských pozemcích a není tedy důvod zasahovat do lesního porostu.
II/5. Smíšený les v koridoru trasy (300 - 800 m; J od Homole; 35,5 - 36,5 km) - Háj
Střet: Smíšený lesní porost v koridoru - jižně od navrhované trasy.
Hodnocení a návrh opatření: Trasa je v tomto místě vedena raženým tunelem pod vrchem
Svatý Mikuláš. Dle projektové dokumentace zasahuje předpolí tunelu do okraje lesního
porostu, tento zásah je nutno omezit na minimum. Je vhodné prověřit možnost mírného
posunu portálu tunelu směrem na východ, aby byl zásah do lesního porostu omezen na
nejnutnější míru.
II/6. Lipová alej na polní cestě spojující Knířov s Vysokým Mýtem (42,7 km)
Střet: Přemostění polní cesty s vysazenou lipovou alejí
Hodnocení a návrh opatření: Přemostění je třeba realizovat způsobem, aby po jeho
dokončení již nebylo v budoucnu potřeba redukovat další z lip a také aby zachované lípy
nebyly omezeny v růstu. Pokud to bude možné, je vhodné zajistit přesadby lip jednak na
místa chybějících (např. seschlých) stromů, jednak podél přeložky polní cesty. V každém
případě bude podél přeložky zajištěna dosadba aleje v odpovídajícím rozsahu.
II/7. Keřový doprovod polní cesty protínající navrhovanou trasu na 43,5. km
Střet: Navrhovaná trasa protíná (přemosťuje) keřový doprovod polní cesty
Hodnocení a návrh opatření: V tomto místě je navržené přemostění cesty v délce 20 m. S
tímto opatřením lze souhlasit. Bude tak zachován i koridor pro migraci živočichů.
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II/8. Pramen ve smíšeném stromovém porostu v poli (Horní Blahov) (45,0 km)
Střet: Průchod trasy remízem s prameništěm
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se o přímý střet s porostem a prameništěm v lokalitě,
kde je poměrně dostačující prostor pro posun trasy. Vhodným opatřením je zde prověřit
posun trasy směrem na jih tak, aby komunikace remíz obcházela z jihozápadu.
II/9. Starý sad (49,5 - 49,6 km)
Střet: Průchod trasy jižním cípem starého jabloňového sadu a přilehlým lučním porostem
Hodnocení a návrh opatření: Staré sady jsou poměrně vítaným útočištěm zvěře a tento sad
se navíc nachází v poměrně prudším svahu. Proto je vhodné prověřit možnost prodloužení
mostu až za okraj sadu. Nicméně je nutno brát v úvahu, že směrové i výškové uspořádání
mostu se může změnit z důvodu ochrany VKP Švábenice (plocha č. I/12), která má v tomto
případě přednost. Realizace opatření k ploše I/12 (mírný posun na jih) by pravděpodobně
částečně ochránila i tuto lokalitu.
II/12. Jehličnatý les J od obce Starý Valdek (cca 70,8 - 71,0 km)
Střet: Průchod navrhované trasy uvedeným lesním porostem
Hodnocení a návrh opatření: Základním požadavkem je opět omezení veškerých zásahů do
lesního porostu na nejnutnější minimum, je však vhodné prověřit i možnost posunu trasy
blíže ke stávající silnici I/35 (viz komentář k ploše č. I/21).
II/13. Luční porost S od obce Kunčina, průchod trasy (81,6 - 81,7 km)
Střet: Portál tunelu zasáhne do lučního porostu
Popis: Jedná se o střet s obhospodařovanou, druhově spíše chudou loukou v prostoru
východního portálu tunelu pod Mladějovský vrchem. Základním opatřením je omezení
stavebních prací na nejnutnější minimum.
II/16. Dva smíšené lesíky uprostřed polí (83,4 - 83,6 km)
Střet: Průchod trasy severním lesíkem, druhý se nachází v koridoru trasy (cca 150 - 400m)
Hodnocení a návrh opatření: Vzhledem k tomu, že nelze prakticky realizovat takový posun
trasy, který by se oběma lesním porostům vyhnul, je nutno alespoň omezit zásah do
dotčeného porostu na nejnutnější minimum.
II/17. Lesní porost 85,5 - 85,8 km
Střet: Průchod trasy lesním porostem.
Hodnocení a návrh opatření: Porost má význam především jako útočiště pro zvěř, z
botanického hlediska není příliš významný. V rámci optimalizace trasy je navržen mírný
posun směrem na jih (z důvodu ochrany plochy I/28), který povede ke zmírnění dopadů i do
tohoto lesního porostu. Optimální je takové řešení, které zasáhne pouze jižní část lesa
namísto jeho rozdělení na dvě části.

D.I.9.3. Lokality kategorie 3 (malý význam)
Střety s lokalitami kategorie III budou následující:
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-

III/1. Stromový porost u zahrádkářské kolonie podél Vanického potoka (Peklovce)
(41,2 - 41,4 km) - přemostění o délce 70 m se jeví dostačující, případně bude
optimalizováno dle migrační studie

-

III/1a Aleje u silnic spojující Vysoké Mýto a Vraclav a silnice spojující Vysoké Mýto a
Domoradice (40,5 km), odstraněné stromy je třeba nahradit geograficky původními
dřevinami

-

III/1b Alej u silnice spojující Vysoké Mýto a Vanice (42 km), odstraněné stromy je
třeba nahradit geograficky původními dřevinami

-

III/2. Lesní porost Amerika (MÚK Džbánov) (43,7 - 44,9 km) - lesem prochází spojka z
MÚK Džbánov k silnici I/35, částečně v trase současné místní komunikace

-

III/3. Převážně jehličnatý porost malého rozsahu (Bousovka) (51,5 km) - zde je nutno
předpokládat, že dojde k destrukci porostu

-

III/5. Topolová alej Z od obce Janov (63,6 km) - zajistit dosadby aleje v odpovídajícím
rozsahu

-

III/6. Topolová alej J od obce Janov (65,5 km) - zajistit dosadby aleje v odpovídajícím
rozsahu

-

III/8. Přemostění J přítoku Pařezu (78,85 km) - přemostění je nutno realizovat

-

III/9. Lesní porost Hraniční les (75,0 km) - průchod trasy lesem - odklon trasy zde
zřejmě není možný, navíc by pravděpodobně způsobil plošněji rozsáhlejší dopad na
další hodnotné lokality

- III/10. Obecní les (souběžný s Třebovkou) - trasa prochází J okraj (75,4 - 75,6 km)
- III/11. Stromový porost podél Třebovky - JV od plánované trasy (při S okraji Dolního
pole) (75,3 - 75,6 km) - průchod trasy přes vodoteč, resp. přemostění
- III/12. Třebovka - v době terénního průzkumu byl nalezen pouze uměle vyhloubený a
napřímený kanál (příkop) zarostlý běžnou vlhkomilnou vegetací, avšak zcela bez
vody). Dle dostupných informací ale kanál sezónně slouží svému účelu, a proto je
nutno realizovat přemostění, což je žádoucí i vzhledem k přilehlým hodnotným
plochám I/24 (75,7 km).
- III/14. Dětřichovský potok a přilehlá louka (77,0 km). Potok sice existující a tekoucí,
avšak zarůstající ruderálními druhy invazního charakteru - netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera). Louka je druhově velmi málo bohatá, převládají nitrofilní
druhy - šťovík koňský (Rumex hydrolapathum) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Vše nasvědčuje intenzivnímu zemědělskému hospodaření - zásahu do louky se není
možno vyhnout, vzhledem k navrženému přemostění stromového porostu podél
Dětřichovského potoka je však nutno během stavby nezasahovat žádným způsobem
do toku.
- III/15. Stromový porost při cestě podél Dětřichovského potoka (77,1 km) - jedná se o
poměrně úzký pás stromů v prudkém svahu tvořící doprovod Dětřichovského potoka.
Z dřevin se vyskytují bříza bílá (Betula pendula), duby (Quercus sp.), třešeň ptačí
(Cerasum avium), občas lípa srdčitá (Tilia cordata), výjimečně je přítomen jilm (Ulnus
sp.), stromové vrby (Salix cf. alba); keřové patro nepříliš vyvinuté je zastoupeno
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lískou obecnou (Corylus avellana), bezem černým (Sambucus nigra) a vrbou jívou
(Salix caprea). V podrostu přítomny převážně kopřiva (Urtica dioica), netýkavka
žláznatá (Impatiens glandulifera), sporadicky se vyskytuje konvalinka vonná
(Conavalaria majalis). Z uvedeného složení lze usuzovat na značnou ruderalizaci
porostu nejen vlivem okolního hospodaření, blízkosti lidských obydlí, ale též na
plošnou redukci. Porost je z jedné strany ohraničen Dětřichovským potokem, za
kterým navazuje louka (směrem na Z - viz III/14) - zde v nejširších místech dosahuje
cca 25 m a z druhé strany polní cestou (směrem na V), kde se max. šíře porostu
pohybuje kolem cca 10 m. Za cestou porost vytváří druhý pás, na nějž navazují
zemědělsky obhospodařované pozemky. Přemostění je vhodné prodloužit až za
hranici stromového porostu (a též koryta potoka - viz výše), neboť jeho další redukce
není žádoucí.
- III/18. Lesní porost jižně od trasy (85,6 - 86,1 km) - les s převahou smrku a modřínu
bez vyvinutého podrostu, zásah se mírně dotýká jeho severního okraje, další posun
na sever je však nežádoucí z důvodu ochrany jiných ploch (zejména I/28).
- III/19. Pás listnatých dřevin s funkcí větrolamu při polní cestě severně od Radišova,
lokální biokoridor (87,5 km) - nutno dořešit přechod polní cesty přes rychlostní silnici
tak, aby byla zachována migrační funkce vegetačního pásu.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována v dostečné podrobnosti pro hodnocení vlivů na životní prostředí. Řešení
těchto vlivů je zohledněno v podmínkách návrhu stanoviska EIA.

D.I.10. Vlivy na chráněná území přírody
V okolí trasy silnice R35 se nachází několik území či lokalit vymezených k určité formě
ochrany, popřípadě navržených k ochraně. Jedná se o:
Zvláště chráněná území:
-

přírodní rezervaci Bažantnice v Uhersku (v části před počátkem hodnoceného úseku
R35)

-

přírodní památku a Nedošínský háj mezi obcemi Nedošín a Tržek

-

navrhovanou přírodní památku Niva Loučné u Hrušové

-

přírodní památku Pod Skálou v oblasti Mladějovského vrchu při obci Kunčina

Lokality soustavy Natura 2000:
-

evropsky významnou lokalitu Uhersko (v části před počátkem hodnoceného úseku
R35, bylo hodnoceno v rámci procesu EIA pro předcházející úsek)

-

navrženou evropsky významnou lokalitu Hřebečovský hřbet rovněž v oblasti
Mladějovského vrchu
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Významné krajinné prvky navržené k registraci:
-

navržený významný krajinný prvek Homole u Vraclavi

-

navržený významný krajinný prvek Švábenice u Cerekvice nad Loučnou

-

navržený významný krajinný prvek Bledule u Mikulče

Téměř všem těmto lokalitám se navržená silnice R35 vyhýbá, je možné zaznamenat čtyři
výjimky:
-

navržené VKP Homole trasa podchází tunelem

-

navržené VKP Švábenice trasa přechází v jeho jižním okraji, částečně mostem

-

PP Pod Skálou trasa podchází tunelem Dětřichov

-

EVL CZ0530020 Hřebečovský hřbet trasa podchází rovněž tunelem Dětřichov

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že kontakt silnice s chráněnými územími je minimální
a dotýká se jen kraje navrženého VKP Švábenice. V tomto případě je doporučeno prověřit v
dalších stupních projektu možnost posunu trasy na jih mimo prostor VKP, případně (či
současně) prodloužení mostu přes Končinský potok.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.10. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.11. Vlivy na ÚSES
V území, jímž navržená silnice R35 prochází, je vymezena poměrně hustá síť územního
systému ekologické stability. Biokoridory ÚSES jsou vymezeny s cílem umožnit migraci
živočichů i rostlin v území a propojit navzájem jednotlivé populace. Biocentra představují
místa v krajině, která umožní organismům dlouhodobou existenci.
Rychlostní silnice má v krajině velký dělící účinek, migrace přes těleso silnice je pro většinu
živočichů nemožná, v místech migračních tras je proto nutné navrhnout technická opatření
(mosty, propustky) tak, aby byl dělící efekt silnice minimalizován. Dostatečně dimenzované
propustky je zapotřebí navrhovat zejména v místech stávajících, ale i navržených
biokoridorů.
Místa přechodu prvků územního systému ekologické stability jsou navržena takto:
Nadregionální ÚSES:
-

Biokoridor nadregionálního významu K 83 - na km 67,090 je navržen most o délce
70 m a výšce 7 m.

-

Biokoridor nadregionálního významu K 93 - trasa je vedena v km 79,8 Dětřichovským
tunelem bez vlivu na biokoridor.

-

Biokoridor nadregionálního významu K 93 - v km 81,7 trasa je těsně po výjezdu z
Dětřichovského tunelu vedena v hlubokém zářezu přes biokoridor.
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Biokoridor nadregionálního významu K 93 - na km 85,500 je navržen most přes
přeložku polní cesty o délce 30 m a výšce 13 m.

Regionální ÚSES:
-

Biokoridor regionálního významu RK 843 - komunikace je vedena tunelem pod
vrchem Homole.

-

Biokoridor regionálního významu RK 848 - komunikace je vedena 475 m dlouhým
tunelem na 35,8 km bez vlivu na biokoridor

-

Biokoridor regionálního významu RK 846 - komunikace přemostí biokoridor 11 m
vysokým a 80 m dlouhým mostem.

-

Regionální biokoridor RK 887 - komunikace biokoridor přemostí v místě
Mikulečského potoka na 70,5 km, a to 14 m vysokým, 400 m dlouhým mostem.

-

Regionální biocentrum Pod Červenou horou na 81,5 km - komunikace je v této oblasti
vedena tunelem Dětřichov.

Lokální ÚSES:
-

Lokální biokoridor na cca 38,2 km - komunikace přemostí biokoridor 5 m vysokým a
20 m dlouhým mostem

-

Lokální biocentrum mezi km 41,0-42,0 - komunikace přechází přes Vanický potok a
místní komunikaci mostem o délce 70 m a výšce 7 m

-

Lokální biocentrum na 45 km - komunikace je zde vedena v náspu bez zohlednění
existence biocentra. V tomto místě je požadována ochrana lokality a posun trasy na
jih tak, aby porost byl zachován.

-

Biokoridor podél Blahovského potoka na 45,8 km - komunikace přechází přes potok
mostem o délce 20 m a výšce 5 m

-

Lokální biocentrum na km 48,2 - komunikace vedena v náspu v části biocentra, které
je v současnosti polem.

-

Lokální biocentrum v regionálním biokoridoru na km 50,0 - komunikace biokoridor
přemostí 21 m vysokým a 400 m dlouhým mostem.

-

Lokální biokoridor v 52,8 km varianty Sedliště - jih - komunikace biokoridor přemostí
6,5 m vysokým a 50 m dlouhým mostem.

-

Lokální biokoridor na 55,6 km - biokoridor je navržen na poli, v současnosti je
nefunkční. Návrh trasy zde nepočítá se zvláštním opatřením. Ve vzdálenosti 250 300 m proti směru i ve směru staničení jsou navrženy mosty. Na km 55,280 je to
most přes silnici III/36016 o délce 20 m a výšce 7,7 m. Na km 55,860 je navržen větší
most o délce 70 m a výšce 11 m.

-

Lokální biocentrum U Školky v km 70,7 - komunikace je těsně před biocentrem
navržena v mostu přes potok a I/35. Most má navrženu délku 400 m a výšku 9 - 10
m. Vlastní biocentrum však komunikace prochází pevážně náspem.

-

Lokální biokoridor na km 71,8 - komunikace biokoridor přemostí 6 m vysokým a 20 m
dlouhým mostem.
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-

Lokální biokoridor na km 87,5 - biokoridor je funkční, tvoří jej pás vegetace podél
polní cesty. Silnice R35 je zde vedena v zářezu, přes který povede polní cesta
mostem.

-

Lokální biokoridor na km 90,2 - biokoridor je navržen, v současnosti nefunkční. Návrh
silnice existenci biokoridoru nezohledňuje, těleso je zde vedeno v náspu o výšce 6,5
m

Jak je patrné z uvedeného přehledu, většina křížení s prvky ÚSES je řešena mosty a
přechody s dostatečnou výškou a délkou pro migraci živočichů. Pokud je přechodem most
přes komunikaci nebo přes potok, je třeba jeho délku dimenzovat tak, aby pod mostním
objektem byla dostatečná šířka suché volné plochy, kterou mohou pro přesun využít i
středně velcí savci. Dimenzi průchodů je třeba ověřit v migrační studii v rámci dalších stupňů
přípravy projektu.
Problémová místa z hlediska ÚSES jsou:
-

km 41,2 - 41,4, kde je vhodné prodloužit most východním směrem tak, aby překlenul
i navazující biocentrum. Ozelenění komunikace je třeba navázat na zeleň biocentra

-

km 45, kde je nutný posun trasy směrem na jih i z důvodu ochrany přírody a
prameniště. Tento posun vyřeší střet s lokálním biocentrem.

-

km 48,2, kde trasa prochází přímo přes biocentrum. Prodloužení mostu na téměř
čtyřnásobek délky není vzhledem k stavu biocentra (polní kultura) vhodné. Posun
trasy mimo biocentrum není také kvůli jeho prostorovému uspořádání možný.
Vzhledem k tomu, že biocentrum je tvořeno převážně polní kulturou, doporučujeme
vymezit biocentrum v mírně severnější poloze mimo kontakt s R35 a pomocí
vegetačních úprav navázat toto biocentrum jeho okraji na regionální biokoridor.

-

km 55,6, kde přímo v trase biokoridoru není navržena žádná propust, mosty ve
vzdálenosti do 300 m od nefunkčního biokoridoru na obě strany podél silnice však
budou při vybudování naváděcího ohrazení silnice a ozelenění jejího okolí
představovat dostatečnou možnost migrace pro živočichy do velikosti středně velkých
savců.

-

km 67,2, kde trasa kříží osu nadregionálního biokoridoru. Dostatečně dimenzovaný
most je navržen 150 m severovýchodně od osy biokoridoru. Biokoridor je v těchto
místech veden po poli, pro migraci budou živočichové moci využívat navržený most.
Přestože tento most není na přímé spojnici dvou velkých lesních porostů, které
biokoridor spojuje, je o několik desítek blíže výběžku lesního porostu jižně od silnice.

-

km 70,0 - 71,0 - pro zajištění funkce regionálního biokoridoru je vhodné prověřit
možnost prodloužení mostu přes Mikulečský potok směrem na západ k centrální části
severní lesní plochy. Dále je doporučena realizace průchodu s funkcí lokálního
biokoridoru při východním okraji lesa, kde bude most přes místní komunikaci. V km
70,7 komunikace dále přetíná lokální biocentrum. Vzhledem k tomu, že biocentrum je
vymezeno v lesním porostu, který se nijak zásadně neodlišuje od okolního porostu,
nepředstavuje dotčení této části porostu nepřijatelný zásah, neboť obdobná funkce je
reprodukovatelná v témže lesním porostu.
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-

km 81,7 - osa nadregionálního biokoridoru je vedena těsně za vyústěním tunelu.
Silnice bude oplocena v celé délce i nad vyústěním tunelu. Toto opatření eliminuje
riziko střetu zvířat s dopravními prostředky na R35 a navede migrující zvířata na
odchýlenou osu biokoridoru nad vyústění tunelu. Okolí bude vegetačními úpravami
vhodně upraveno pro navedení živočichů nad vyústění tunelu.

-

km 85,5 - silnice přetne osu nadregionálního biokoridoru v lesním porostu. Migrační
funkce bude umožněna blízkým mostem, který je navržen cca 50 m od lesa. Silnice
bude oplocena, živočichové tak budou navedeni k mostu. Okolí silnice musí být
upraveno tak, aby umožňovalo průchod vegetací až k mostu, tzn. výsadby zeleně na
náspu a v okolí silnice musí navazovat na lesní porost.

-

km 87,5 - migrační trasa bude zachována pouze po mostě na polní cestě nad
rychlostní silnicí. V samostatné migrační studii bude dořešena případná úprava
mostu tak, aby umožňoval i migrační funkci.

-

km 90,2 - v návrhu komunikace není zohledněn předpokládaný biokoridor. Vzhledem
k tomu, že komunikace je vedena v náspu, měl by být v tomto nebo blízkém místě
naprojektován propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných savců, který
bude respektovat plánovaný biokoridor.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.11. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.12. Vliv na flóru
Vlivem výstavby bude trvale odstraněn rostlinný kryt v trase budoucí komunikace. Vzhledem
k tomu, že se jedná především o kulturní rostliny agroekosystémů nebo kulturních
ekosystémů, nepředstavuje odstranění rostlinného krytu významnou újmu na životním
prostředí. Pro omezení zásahů do vegetace jsou v rámci předložené dokumentace navržena
dílčí opatření k optimalizaci trasy R35 (viz kap. D.I.9. a D.IV.).
Při výstavbě silnice R35 bude nutné na několika lokalitách odstranit dřeviny rostoucí mimo
les nebo lesních porostů. Větší skupiny dřevin, do nichž komunikace zasáhne, se nacházejí
v těchto lokalitách:
-

km 31 - topolové stromořadí

-

km 35 - porost stromových vrb s příměsí olše u Stradouně

-

km 35,5 - západní portál tunelu Homole zasahuje do keřových porostů vrchu Homole
(mimo VKP)

-

km 36 - východní portál tunelu se dotkne okraje lesa (smrková monokultura)

-

km 40,5 - aleje u silnice spojující Vysoké Mýto a Vraclav a silnice spojující Vysoké
Mýto a Domoradice

-

km 42 - alej u silnice spojující Vysoké Mýto a Vanice

-

km 41,2 - stromový porost u zahrádkářské kolonie podél Vanického potoka (Peklovce)

-

km 42,7 - lipová alej

-

km 45 - smíšený stromový porost s pramínkem (navržena úprava trasy)

-

km 50 - lesní porost Švábenice (navrženo prodloužení mostu nebo mírná úprava trasy
směrem na jih)

-

km 51,5 (jen var. Sedliště - sever) - drobný jehličnatý porost

-

km 63,5 - topolová alej

-

km 65,5 - topolová alej

-

km 66,5 - zásah do okraje lesního porostu (smrky)

-

km 69 - 70 - zásah do okraje lesního porostu (navržena úprava trasy)

-

km 77 - 77,1 - Dětřichovský potok a přilehlá louka

-

km 71 - zásah do okraje lesního porostu (smrky)

-

km 75 - 76 - průchod drobnějšími lesními porosty v okolí Třebovky

-

km 77 - stromový porost podél Dětřichovského potoka

-

km 83,4 - drobný smíšený les s převahou smrku

-

km 84,8 - drobný lesík uprostřed polí, částečně dubový (navržen posun trasy)

-

km 85,5 - 86 - drobnější lesní porosty, smrk s příměsí mořínu a dalších dřevin

-

km 87,5 - průchod pásem topolů podél polní cesty severně od Radišova
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Za tyto dřeviny bude provedena náhradní výsadba v odpovídajícím rozsahu. Jedná se
jednak o výsadbu doprovodné zeleně v okolí nové rychlostní silnice, dále o dosadbu alejí
podél přeložek místních komunikací, vhodnými lokalitami pro výsadby jsou také plochy
navržených (zatím nefunkčních) prvků ÚSES.
Výsadby dřevin podél komunikace mají za účel zapojit tuto stavbu do krajiny a měly by být
proto v maximální míře realizovány zejména podél náspů, mostů a v místech zásahu do
stávajících ploch dřevin. Při výsadbách budou využívány druhy odpovídající potenciální
vegetaci zájmového území. Jedná se o dubohabřiny, místy též lužní porosty v podobě olšin,
především kolem toků či na podmáčených lokalitách nejčastěji jako mozaika s vlhkými
loukami. Z dřevin potenciální dřevinné skladby se tudíž jeví jako nejvhodnější druhy:
-

pro oblasti dubohabřin (většina zájmového území): habr obecný (Carpinus betulus),
dub letní (Quercus robur), dub zimní (Q. petraea), javor mléč (Acer platanoides),
javor klen (A. pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), třešeň ptačí (Cerasus avium), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), trnka obecná (Prunus spinosa)

-

pro oblasti olšin (vlhká stanoviště především v nivách řek): střemcha obecná (Prunus
padus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa srdčitá
(Tilia cordata), brslen evropský (Euonymus europaeus), kalina obecná (Viburnum
opulus)

V těchto lokalitách je navíc třeba zcela vyloučit výsadbu jehličnatých dřevin a omezit
případnou expanzi bezu černého (Sambucus nigra).
U dosadeb alejí podél přeložek místních komunikací bude respektována návaznost na
existující stromořadí v dané lokalitě. V případě dosadeb prvků ÚSES bude postupováno
podle příslušného projektu ÚSES.
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin byl zaznamenán především v lokalitách Mladějovský
vrch a Homole, které trasa prochází tunelem a zásah do příslušných porostů se
nepředpokládá (při dodržení opatření uvedených v předložené Dokumentaci). Další lokalitou
je navržené VKP Švábenice, které silnice přechází mostem, samotná trasa zasahuje do
okraje porostu. Zde je navrženo opatření k optimalizaci trasy.
Krátce před zahájením výstavby je nutno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny provést detailní průzkum celého území a případně provést záchranný
transport všech jedinců zvláště chráněných rostlin do vhodných biotopů v blízkosti původního
výskytu. To se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb: přeložek
navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit pro mezideponie
zeminy a podobně.
Dále je nutno zamezit dočasnému záboru významných biotopů pro účely stavebního zázemí,
deponií apod.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.12. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.13. Vliv na faunu
D.I.13.1. Přímý vliv na faunu žijící v prostoru plánované výstavby
Vliv na faunu žijící přímo v ploše výstavby bude trvalý, realizací záměru však nebude
poškozeno významné množství živočichů. Mobilnější druhy (ptáci, větší savci, létavý hmyz)
opustí prostor výstavby s přiblížením stavebních prací. Půdní organismy budou přemístěny
společně se zeminou a pravděpodobně v převážné míře zahynou. Vzhledem k charakteru
ekosystémů, kterými trasa prochází, a při dodržení níže uvedených opatření lze
předpokládat, že přímé dopady stavby se omezí vesměs na běžné druhy bez většího
ochranářského významu.
Trasa komunikace se vesměs vyhýbá cennějším biotopům, v některých místech byla
navržena dílčí opatření k další optimalizaci její trasy tak, aby byly vlivy na živou přírodu
omezeny jen na nejnutnější míru. Vyhodnocení vlivů stavby na jednotlivé biotopy a návrh
příslušných opatření jsou uvedeny v kapitole D.I.9. předložené dokumentace.
Krátce před zahájením výstavby je nutno provést detailní průzkum celého území a případně
provést záchranný transport všech jedinců zvláště chráněných druhů živočichů do vhodných
biotopů v blízkosti původního výskytu. Záchranný přesun je významný zejména u druhů s
omezenou mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.). To se týká především
lesních ploch, okolí vodních toků (včetně nejdrobnějších), luk a veškerých porostů dřevin.
Veškeré průzkumy i případné záchranné přesuny musí být provedeny se striktním dodržením
požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
V místech výskytu obojživelníků v blízkosti vodních ploch a potoků je nutné zhotovit v době
výstavby dočasné zábrany, které navedou živočichy mimo místa dotčená stavbou. Tyto
zábrany mohou být instalovány i pro následný provoz silnice. Vhodné opatření je též
vybudování malých vodních nádrží (nebeských rybníčků) - vyhloubení jam o výměře několika
m2, které zajistí biotopy pro obojživelníky bez nutné migrace přes silnici.
V území se vyskytuje větší množství druhů ptáků. Ptáci jsou chráněni podle § 5a zákona č.
114/1992 Sb., mj. před úmyslným poškozováním nebo ničením jejich hnízd a vajec nebo
odstraňováním hnízd. V důsledku odstraňování dřevin (stromů i keřů) by mohlo dojít k
poškození hnízd. Je proto nezbytné, aby veškeré odstraňování dřevin proběhlo v zimních
měsících mimo hnízdní období.
Dále je nutno zamezit dočasnému záboru významných biotopů pro účely stavebního zázemí,
deponií apod.

D.I.13.2. Vliv na migraci
Vliv realizace nové komunikace na migraci živočichů je nejednoznačný. Silnice R35 vytvoří
významnou dělicí bariéru, která bude procházet celým územím ve směru SZ - JV. Na druhé
straně však tato silnice odvede většinu automobilů ze souběžně vedené silnice I/35. Tato
silnice již v současnosti tvoří migrační bariéru, jejíž význam dále naroste po dokončení R35
do MÚK Ostrov. Je proto možné konstatovat, že výsledný dělící efekt silnic R35+I/35 bude v
řadě lokalit nižší než by tomu bylo při zachování veškerého provozu pouze na silnici I/35.
Podmínkou je ovšem realizace příslušných opatření k zajištění průchodnosti silnice R35.
Zvláště významnými lokalitami z hlediska migrace jsou:
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-

lesní celky a navazující louky mezi obcemi Janov a Opatovec, zejména část
Gajer - Starý Valdek. Trasa zde prochází mezi dvěma rozlehlými lesními celky a
částečně vlhkými loukami. Silnice R35 zde vytvoří bariéru, která bude průchozí pouze
v jednom místě - v prostoru přemostění Mikulečského potoka, tj. na východním okraji
obou lesů. Zde je vhodné zvážit prodloužení mostu západním směrem až k lesu, aby
tento most zasahoval blíže k lesnímu porostu, a tím se vytvořil průchod blíže ke
středu lesního porostu. Dále je nezbytné zajistit oplocení celého úseku R35, neboť v
opačném případě je nutno očekávat migraci zvěře přes tuto komunikaci. Druhou
migrační trasu je vhodné realizovat v místě přemostění místní komunikace Mikuleč Gajer při západním okraji lesního komplexu (rozšíření mostku). Přesné parametry
technického řešení budou určeny samostatnou migrační studií v dalším stupni
projektové přípravy.

-

lokality v blízkosti plánované trasy vodních nádrží (pedevším okolí Litomyšle a
Opatovce), kde lze pedpokládat výskyt obojživelníků. Na těchto lokalitách je nutno
provést podrobnější biologický průzkum zaměřený zejména na zjištění tahových cest
těchto živočichů a podle výsledků průzkumu učinit taková opatření, aby nedocházelo
k jejich úhynu vlivem provozu na komunikaci.

V následujícím přehledu jsou pak shrnuta obecná opatření, platná pro celou trasu silnice
R35:
-

veškeré přechody vodotečí (včetně nejdrobnějších) budou provedeny mosty nebo
mostky, zatrubnění je nepřípustné. Mostky je nutno navrhnou tak, aby vedle vlastní
vodoteče byl ponechán pruh suché půdy pro průchod alespoň drobných živočichů.

-

v místech významnějších migračních tras (zejména biokoridory ÚSES, ale i v
ostatních místech, kde dochází ke střetu s migračními trasami) budou mosty
dimenzovány tak, aby byl zajištěn dostatečný průchod pro zvířata dle charakteru
příslušného biokoridoru

-

v místech, kde je třeba zabránit vstupu zvěře na vozovku (zejména v blízkosti lesních
porostů), budou instalována vhodná technická zařízení (nap. ploty, zábrany). Ještě
vhodnější je realizovat oplocení podél celé trasy, což je i v současnosti častá praxe.

-

v rámci dalších projektových prací bude zpracována podrobná migrační studie, která
upřesní konkrétní migrační trasy a navrhne technické parametry a úpravy jednotlivých
průchodů

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.13. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Lze jen doplnit, že tento vliv je řešen
několika podmínkami návrhu stanoviska EIA.
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D.I.14. Vlivy na lesy
Navržená trasa silnice R35 zasahuje do lesních porostů v minimální ploše. V některých
místech silnice nebo její těleso, prochází okrajem lesa, jinde protíná lesní porost v krátkém
úseku. Střety s lesními porosty jsou následující:
-

km 35,5 - 36,5: Smíšený les v koridoru trasy (J od Homole). Trasa je vedena pod
jihozápadním cípem kopce Homole tunelem. Lesa se dotkne v jeho severní části v
délce 24 m, ochranného pásma v délce cca 60 m.

-

km 50,0 - 50,4: Lesní porost Švábenice. Záměr prochází cca 250 m ochranným
pásmem a protíná jižní cípy lesa v délce 415 m. Část úseku nad lesním porostem
Švábenice bude přemostěna.

-

km 63,6: Topolová alej Z od obce Janov. Alej bude přetnuta výstavbou v její SV části,
zasaženo bude ochranné pásmo (100 m) a 14 m porostu v základní trase a 18 m v
subvariantě Janov.

-

km 65,5: Pozemky určené k plnění funkcí lesa bez stromového porostu. Trasa
protíná pouze ochranné pásmo lesa v délce 120 m.

-

km 66,5: Lesní porost Z od obce Gajer, J od plánované trasy. Na SV okraji střet s
trasou. Ochranné pásmo bude výstavbou zasaženo přibližně v délce 570 m, les bude
zasažen v délce 94 m na SV okraji.

-

km 69,0 - 70,0: Převážně jehličnatý les mezi obcemi Gajer a Starý Valdek. Navrhovaná trasa prochází jižním okrajem porostu - přes ochranné pásmo povede v délce
cca 350 m, přes vlastní porost v délce 218 m a 330 m.

-

km 70,7 - 71,0: Jehličnatý les J od obce Starý Valdek. Tělesem komunikace bude
zasaženo ochranné pásmo v celkové délce 100 m a SV cíp lesa v délce 300 m.

-

km 75,0: Lesní porost Hraniční les. Trasa je vedena v délce 350 m ochranným
pásmem, v délce 72 m prochází přes S část lesa.

-

km 75,5: Obecní les (souběžný s Třebovkou) - J okraj. Stavbou bude zasažen jižní
cíp porostu v délce 100 m, ochranného pásma se trasa dotkne v délce 150 m.

-

km 75,9 - 76,0: Lesní porost Z od obce Dětřichov, JV od plánované trasy. Navržená
trasa zasahuje pouze do ochranného pásma tohoto porostu v délce 250 m.

-

km 77,1: Stromový porost při cestě podél Dětřichovského potoka. Je navrženo
přemostění nad porostem. Celková délka přechodu nad lesními pozemky je 24 m,
délka průchodu ochranným pásmem lesa je 100 m.

-

km 83,5: Dva smíšené lesíky uprostřed polí. Trasa prochází středem severněji
položeného lesíku, zasáhne jej v délce 67 m, délka průchodem ochranným pásmem
lesa činí 100 m.

-

km 84,9: Lesní porost S od obce Kunčina. Plánovaná komunikace prochází porostem
v délce 59 m a ochranným pásmem lesa v délce 100 m.

-

km 85,4 - 85,8: Lesní porost SZ od Radišova. Trasa prochází středem lesního
porostu (311 m) a jeho ochranným pásmem (200 m).

84

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

km 87,5: Pás topolů s funkcí větrolamu při polní cestě severně od Radišova. Střed
pásu topolů bude přerušen výstavbou. Zasaženo bude 20 m šířky pásu a ochranné
pásmo v délce 100 m.

V rámci Dokumentace EIA jsou formulována opatření s cílem omezit zásahy do lesních, či
obecněji stromových porostů na minimum. Bohužel není možné se v některých případech
zásahu zcela vyhnout, a to často i z důvodu, že by to v konkrétním místě mohlo představovat
zásah do biotopu cennějšího, případně tomu brání podmínky technické, modelace terénu
apod. Při formulaci návrhů se přitom vycházelo z předpokladu, že vzhledem k stavu a
složení lesních porostů v posuzovaném území je vhodnější variantou zásah do jeho okraje,
než zásah celého porostu středem, či jiné jeho rozdělení na dva podobně velké celky.
Je pravdou, že právě okraj lesních porostů často pedstavuje pestrá ekotonová společenstva,
která plní navíc i nezanedbatelnou funkci bariéry blokující v pozitivním smyslu pohyb vody,
prachových částic, ale třeba i semen (nepůvodní druhy apod.). Zvláště výrazně se jejich
význam projeví v případě, že je opláštění lesa tvořeno pestrou skladbou stanovištně
původních listnatých keřů s přimíšenými listnatými stromy s navazujícím pestrým bylinným
lemem. Z provedeného terénního průzkumu však vyplývá, že střetů s takto významnými
společenstvy je minimum. Dotčené lesní plochy pedstavují velmi často monokulturní les,
jehož opláštění tvoří pouze trnka či šípek (ne vždy zcela zapojený) a bylinné patro resp.
vyvinutý bylinný lem zcela nebo takřka chybí, např. z důvodu sousedství s intenzivně
obhospodařovaným polem či loukou. Opláštění porostu v okolí silnice tak může při správně
navržených vegetačních úpravách vhodně ochránit okraj lesa a doplnit v současnosti
chybějící přechodové pásmo.
Dalším problémem, který souvisí s odstraněním okrajových částí lesních porostů, ovšem
může být odlesnění okrajových částí porostů z hlediska ovlivnění vodního režimu, vzniku
půdní eroze či ohrožení takto odkrytých porostů větrem (viz výše význam ekotonu). Tato
problematika bude řešena v podrobnější studii, která bude zadána v další fázi projektové
přípravy po výběru definitivní varianty, vyřešení drobných posunů trasy, jejím přesném
zaměření v terénu a přesném určení míry dotčení jednotlivých lesních porostů.
Proti průchodu středem porostů hovoří několik faktorů. Jednak větší celek funguje bezesporu
lépe coby ekosystém a je celkově stabilnější. Dvě menší plochy budou méně stabilní a
zranitelnější než jedna velká plocha, byť při okraji dočasně narušená - v rámci výsadeb se
mj. počítá s následnou dosadbou stanovištně původních dřevin, a to i keřů. Navíc při
rozdělení na dvě části by se se zásahem musely vyrovnávat plochy dvě, které by při
poloviční velikosti byly zasaženy obdobnou měrou jako plocha dvojnásobná, zdolávaly by
tudíž relativně větší zátěž (v případě rozdělení remízů a drobných lesních celků). Lesy
dotčené stavbou jsou navíc převážně lesy kulturní s převahou smrku, případně s přimíšeným
modřínem či borovicí a jsou poměrně druhově chudé (jako většina monokultur).
U většiny monokultur se rovněž počítá s jejich těžbou a obnovou porostu. I když je
skutečností, že v současné době se např. ve smrkových monokulturách při těžbě často
hospodaří podrostně, nikoliv holosečně, není to zdaleka pravidlem.
Rovněž z hlediska vlivů na faunu se varianta vedení trasy při okraji porostu s jeho případným
narušením jeví jako vhodnější, při rozdělení na dva podstatně menší celky by daný biotop
nemusel některým druhům již prostorově vyhovovat či dostačovat.
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V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že pás vykácený během stavebních prací a rozdělující
lesní porost na dvě části většinou představuje likvidaci větší části dotčeného porostu, než
zásah vedený při jeho okraji.
Z výše uvedených důvodů je proto preferováno zasažení malé části okraje než vedení
středem porostu.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.14. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.15. Vliv na sídla
Výstavba silnice R35 v současném návrhu trasy si nevyžádá demolici žádné budovy.
Těsnější kontakt se zástavbou bude mít nová komunikace v následujících lokalitách:
-

v Hrušové, kde trasa překonává mostem stávající silnici I/35 a železnici. Trasa R35 je
navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okraje obce.

-

v Cerekvici nad Loučnou, kde trasa vede v souběhu s I/35. R35 je navržena nejblíže
150 m od zástavby

-

v obci Řídký se trasa v základní variantě pibližuje k areálu Dřevokomplexu na
vzdálenost 150 m, od obytné zástavby je vzdálená cca 300 m. Ve variantě Sedliště
jih je osa komunikace od areálu Dřevokomplexu navržena ve vzdálenosti 60 m, od
obytné zástavby cca 260 m.

-

v Litomyšli odděluje varianta Sedliště-jih místní část Kornice od zbytku města.
Kornice jsou samostatnou sídelní jednotkou, mezi okrajem obytné zástavby a
okrajem vlastního města je vzdálenost cca 1 km, silnice vede cca 500 m od obytné
zástavby Kornice. Stávající dopravní spojení Litomyšle a Kornice bude zachováno.

-

v Janově je základní trasa navržena ve stopě stávající I/35, tj. ve vzdálenosti 100 m
od zemědělského areálu na západ obce. Subvarianta Janov je zde vedena ve
vzdálenosti cca 200 m

-

ve Starém Valdeku je trasa navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okrajové zástavby

-

v Novém Valdeku je trasa navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okrajové obytné
zástavby

-

v Českém Lačnově se osa komunikace přibližuje na 60 m k obytnému domu a 150 m
k čerpací stanici pohonných hmot

-

v Dětřichově je trasa navržena ve vzdálenosti 180 m od okraj e obce

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, k přiblížení silnice na vzdálenost menší než 100 m od
obytné zástavby dojde zcela výjimečné. Při porovnání variant je zřejmé, že varianta Sedliště
jih bude mít větší přímý dopad na sídla v jejím okolí, zejména na obec Řídký, ale i na Tržek,
Nedošín a Litomyšl.
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Rozdílný je i vztah k zamýšlenému rozvoji sídel. Trasa R35 je v základní variantě obsažena
v územně plánovací dokumentaci, byla projednána s orgány dotčených obcí a obce ji
převážně respektují ve své územně-plánovací dokumentaci, případně tak učiní v rámci
aktualizací územních plánů. Naproti tomu varianta Sedliště-jih do značné míry zasahuje do
ploch předpokládaného rozvoje dotčených obcí.
Obec Řídký má v územně plánovacích podkladech vymezen rozvoj obytné zástavby též
jihovýchodně od areálu Dřevokomplexu, tj. místě, které těsně sousedí s navrženou jižní
variantou. V tomto případě by tedy realizace jižní varianty znemožnila obci výstavbu
obytných ploch v této části území. V případě Sedliště je stejně tak rozvoj naplánován
směrem k jihu, tj. směrem k variantě Sedliště jih. Také Nedošín a Litomyšl plánují rozvoj
obytné zástavby v lokalitách, kde je trasována R35 v subvariantě.
U obce Řídký by tak subvarianta Sedliště jih představovala významnou překážku dalšího
rozvoje obce, která by byla uzavřena mezi rychlostní silnicí a železnicí a jednu z
významnějších ploch rozvoje by nová komunikace blokovala.
U obce Sedliště by při realizaci subvarianty Sedliště jih existovala možnost rozvoje směrem
na sever, vlivy na rozvoj této obce jsou v obou variantách srovnatelné.
V případě Nedošína je situace obdobná jako u Řídkého, subvarianta by blokovala
významnou část z ploch, na nichž může obec plánovat novou obytnou zástavbu. U Litomyšle
subvarianta představuje méně vhodné řešení vzhledem k rozvoji obcí, nikoliv však řešení
zcela nepřijatelné.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.15. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.16. Vlivy na archeologické lokality
Z výsledků vyhodnocení archeologických lokalit v okolí plánované trasy silnice R35 vyplývá,
že celé řešené území představuje oblast poměrně bohatou na archeologické nálezy. To platí
především o okolí Vysokého Mýta, Litomyšle a Starého Města, významné nálezy je však
nutno očekávat i v dalších částech řešeného území, byť o nich dosud nejsou informace.
V rámci samostatné studie, která je přílohou předložené Dokumentace, bylo v okolí trasy
silnice R35 identifikováno 117 známých archeologických nalezišť, z toho se v prostoru do
vzdálenosti 500 m od trasy silnice R35 nachází 43 lokalit (resp. 47 při var. Sedliště-jih). V
přímém střetu s tělesem komunikace se nachází 8 lokalit (11 ve var. Sedliště-jih). Jejich
přehled a charakteristika jsou uvedeny v kap. C.II.15. této Dokumentace.
Celé zájmové území, zvláště pak známá naleziště a jejich přirozená zázemí, je třeba chápat
jako „území s archeologickými nálezy" ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Z
tohoto důvodu se na celou oblast vztahují i další ustanovení na výše jmenovaný zákon
navazující a obsažená především v zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění a zák. č. 100/2001
Sb.
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S ohledem na tyto skutečnosti je třeba provést důkladný archeologický výzkum území v
dostatečném časovém předstihu (pokud možno několik let) před samotným zahájením
stavby tak, aby nedocházelo k zbytečným kolizím s postupem stavby. Důraz je nutno v první
fázi klást na nedestruktivní metody prospekce, tj.:
-

letecké snímkování, kterým lze zachytit lineární objekty (palisády, polní opevnění),
kostrové hroby, popřípadě objekty, které svým rozsahem unikají pozemní prospekci
(rozorané mohylníky, tvrziště, apod.)

-

pěší povrchový sběr (je závislý na průběhu zemědělských prací a době vegetačního
klidu, standardní termíny jsou říjen - listopad a březen - duben)

-

využití detektorů kovů, v případě potřeby při výskytu specifických situací též
geofyzikální prospekce

V oblasti označované jako tradiční sídelní oblast, tj. do nadmořské výšky cca 400 m. n. m. je
pak zapotřebí provést před zahájením skrývky ornice sondáž rýhováním za účelem zjištění
lokalit, které se nijak neprojevují na povrchu, ale jejichž existenci musíme důvodně
předpokládat, především pohřebišť. Jedná se zejména o úsek od počátku trasy na okr.
Chrudim až po Litomyšl a pak v okolí Starého Města.
U vybraných lokalit se zastoupením metalických období a prokazatelným četným výskytem
metalických artefaktů v ornici je pak třeba provádět detektorový průzkum již v průběhu
skrývky ornice, a to tak, že skrývka bude rozdělena do dvou etap, přičemž před každou
skrývkou popř. po ní bude plocha kontrolována detektorem kovů.
Prospekce v podobě sběrů a detektorového průzkumu se týká všech lokalit, které budou
ohroženy budováním plánované komunikace s výjimkou lokalit č. 112, částečně i 13 a 14 (viz
dále), pedevším však prostoru, kde dosud nejsou žádné archeologické lokality známy z
důvodu minimální dosavadní povrchové prospekce. Jde pedevším o východní část trasy na
území okresu Chrudim a dále o úsek mezi Litomyšlí a Starým Městem.
V případě lokalit 112 a u varianty Sedliště-jih 13 a 14 se jedná o zcela specifický druh
archeologického pramene. Jedná se o lokality, u kterých došlo zemědělskou činností k
přemístění artefaktů do ornice, nedotčených archeologických situací pod ornicí zůstalo
pouze minimum nebo vůbec žádné. Ornice se tak stává posledním pramenem poznání
tohoto zatím velmi nedostatečně poznaného úseku lidských dějin. Při běžném postupu, kdy
je ornice shrnuta technikou na haldy a zkoumány jsou neporušené situace pod ornicí, hrozí
nenahraditelná ztráta veškerých informací. Artefakty přemístěné s ornicí pak naopak budou
vytvářet „pseudolokality" a značně ztěžovat archeologické poznání minulosti, protože časem
bude prakticky nemožné poznat, které artefakty jsou dokladem přítomnosti pravěkého
člověka na místě nálezu a které artefakty byly sekundárně přemístěny v moderním věku.
Z tohoto důvodu je nezbytné v těchto lokalitách provést výzkum již na úrovni ornice - rozdělit
plochu lokality na označené čtverce, v rámci každého čtverce pak ornici prosívat či
proplavovat. V případě lokalit 13 a 14 by tento přístup bylo možné pravděpodobně nahradit
méně náročným způsobem - dlouhodobými sběry, v případě lokality 112 je však daný přístup
vzhledem k významu lokality nezbytný. Tento časově náročný postup je daný do jisté míry
specifickými lokalitami daného regionu (koncentrace pedevším mezolitického osídlení patří k
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největším v Čechách), ovšem jako jediný zaručuje vytěžení artefaktů, které by jinak zmizely
na nových „pseudolokalitách" a zajištění základních prostorových vztahů mezi artefakty.
Při provádění skrývky je nutno vyloučit techniku, která se svými pásy či koly pohybuje po již
skryté ploše (především buldozer), optimální je stroj neničící svým podvozkem již skrytou
plochu (např. UDS). Tento přístup je dnes na velkoplošných stavbách běžný.
Z hlediska porovnání variant R35 je vhodnější základní varianta, kde je počet narušených
archeologických lokalit nižší a navíc se jedná o lokality umožňující standardní archeologický
průzkum. V případě varianty jižně od Kornic a Sedliště by trasa proťala mezolitické lokality (č.
13 a 14), u kterých je třeba provést výzkum již na úrovni ornice, což by navyšovalo náklady
na archeologický výzkum (viz výše). Současně je třeba upozornit, že i v případě, že bude
trasa vedena severně od Sedliště, je nutno předpokládat postupné zastavění uvedených
lokalit, neboť je v této oblasti plánován územní rozvoj okolních obcí. Tato skutečnost ovšem
není předmětem předkládané Dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.16. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.17. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Paragraf 12 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., definuje krajinný ráz jako zejména přírodní,
kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti, který je chráněn před činností,
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Hodnocení krajinného rázu bývá často
záležitostí subjektivní.
Výstavbou silnice R35 dojde k vytvoření nové významné liniové stavby v území. Obecně lze
konstatovat, že nový objekt může v krajině být umístěn buď jako organická součást přírodní
a architektonické charakteristiky krajiny nebo bude se stávajícími prvky ve větším nebo
menším kontrastu. Míra tohoto kontrastu závisí jak na charakteru záměru, tak na charakteru
krajiny při hodnocení kontrastů je třeba vždy oba ukazatele zohlednit.

Kontrasty v měřítku
Pro oblast západně od Gajeru je možné konstatovat, že měřítko stavby významně nenaruší
měřítko krajiny. Trasa R35 je navržena v koridoru stávající I/35, což je silnice I. třídy s šířkou
(vč. násypů a zářezů) mezi 10 a 20 m. Dále územím prochází jednokolejná železniční trať,
liniový prvek s šířkou opět 10 - 20 m. Tyto liniové prvky jsou doplněny sítí silnic nižších tříd.
Ve struktuře krajiny se dále významně uplatňují pole, rozměry jednotlivých ploch se pohybují
v řádech stovek metrů jednolité plochy. Nová silnice bude liniovým prvkem větších rozměrů
než prvky stávající, nejmenší příčný rozměr silnice neklesne pod 25 m, nejvyšší náspy
mohou dosahovat šířky až dvojnásobné. Vzhledem ke struktuře krajiny a velikosti půdních
bloků je navrhovaná trasa i přes své poměrně významné měřítko akceptovatelná, její
zapojení do krajiny je třeba podpořit ozeleněním svahů náspů, předpolí mostů, okolí
mimoúrovňových křižovatek apod., ale i dalších částí komunikace. Na počátku trasy mezi
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km 35 a 36 je navržen tunel pod vrchem Homole. Portály tunelu mají rozměry prvních
desítek metrů a budou z okrajů okolních obcí zřetelně viditelné. Tyto struktury svým
měřítkem mírně přesahují běžná měřítka lidských staveb obvyklých v této části území.
Měřítko okolní krajiny mírně naruší, za předpokladu dostatečného zapojení do krajiny
vegetačními úpravami však budou ještě přijatelné.
V oblasti Kozlovského a Hebečovského hřbetu měřítko stavby významně nenaruší měřítko
krajiny. Trasa R35 je zde opět navržena v koridoru stávající I/35, což je silnice I. třídy s
šířkou (vč. násypů a zářezů) mezi 10 a 20 m. Pouze ve východní části se trasa od stávající
I/35 odklání a bude tvořit nový prvek v území s měřítkem větším než jsou současné liniové
prvky. Tyto liniové prvky jsou doplněny silnicemi nižších tříd. Trasa silnice tedy představuje
prvek, který není v krajině zcela nový, jeho měřítko je však pro krajinu mírně větší než je v
současné krajině běžné. V měřítku krajiny se uplatňují pole, rozměry jednotlivých ploch se
pohybují v řádech stovek metrů, nové struktury silnice přesahují současné měřítko, jsou však
vzhledem k malému rozsahu akceptovatelné. Ve východní části této oblasti krajinného rázu
bude měřítkově významným prvkem portál tunelu Dětřichov. Tento prvek bude mít rozměry
řádově prvních desítek metrů, což by mohlo představovat poměrně významný pohledový
prvek. Díky konfiguraci terénu však bude portál tunelu umístěn v 400 m dlouhém a až 15 m
hlubokém zářezu. Viditelnost portálu je tak omezena na velmi úzkou výseč území, která je
díky konfiguraci terénu též prostorově velmi omezená pouze na blízké okolí. Měřítkově
významný prvek tak neovlivní krajinný ráz ve velkém rozsahu a je možné jej akceptovat.
Pozornost je nutné věnovat architektonickému ztvárnění tohoto prvku, které může vlivy na
krajinný ráz zásadně minimalizovat.
Ve východní části řešeného území bude silnice R35 představovat nový prvek v místech, kde
se v současnosti pohledově významná liniová stavba srovnatelných měřítek nenachází.
Stejně jako v předchozích případech bude pohled na trasu z území rozdroben díky zvlnění
terénu, to však neplatí ve východní části, kde je kvůli přemostění silnice II/386 navržena
silnice v délce cca 2,5 km v náspu o výšce až 10 m. Nová silnice tak bude v území
představovat měřítkově významnou změnu, viditelnou většinou v rozsahu celého území
zřetelné viditelnosti (2 km). Pouze lokálně může být nová silnice kryta terénními vlnami a
nerovnostmi. V celé této oblasti je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost začlenění nové
silnice do krajiny pomocí vegetačních úprav náspů. Měřítkově významným prvkem bude
portál tunelu Dětřichov. Tato struktura o rozměrech řádově prvních desítek metrů bude
umístěna v zářezu o délce 150 m a výšce 15 m. Na tento zářez bude navazovat násep o
délce 2 km a výšce 7 m v počátku a 11 m u MÚK Kunčina. Silnice R35 v tomto úseku bude
představovat prvek s měřítkem přesahujícím měřítko okolních struktur. Vliv na krajinný ráz v
tomto úseku bude významný, pohledově se uplatní i z nejbližší obce - Kunčiny. Začlenění
silnice do krajiny bude vyžadovat citlivé navržení jak okolí portálu tunelu, tak vytvoření
přírodě podobného rámce pomocí vegetačních úprav, v němž bude vliv hmoty silnice při
pohledu z větší vzdálenosti zmírněn.

Kontrasty v asociacích
V severozápadní části území není nová silnice zcela mimo asociaci s krajinou. Výskyt
dopravních tahů je v krajině již historický, mění se jejich typ a velikost. Silnice navrženého
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šířkového uspořádání zde bude novým prvkem. Kontrast v asociaci však nedosáhne
kritického rozsahu a postupem času se nový dopravní tah začlení do krajiny.
V oblasti Kozlovského a Hřebečovského hřbetu vede trasa ve východní části v koridoru
stávající silnice I/35. Závěry v této části území jsou obdobné jako v předchozím případě.
Silnice bude novým prvkem, kontrast v asociaci bude však přijatelný, neboť významná liniová
dopravní stavba je v této oblasti dlouhodobě vnímána a již ji můžeme prohlásit za asociační
součást krajiny. Ve východní části bude silnice R35 novým nezvyklým prvkem, který nemá v
daném místě tradici.
Dalším nezvyklým a asociačně konfliktním místem budou portály tunelů. Portál je plošně
větší stavba, rozměry portálu se pohybují v řádu prvních desítek metrů a působí tak v krajině
cizím a nezvyklým dojmem. Technické řešení vzhledu portálu tak musí být zpracováno s
ohledem na tuto skutečnost - portál nesmí rušit krajinnou scénu více než je nezbytně nutné.
Okolí portálu musí být ozeleněno a toto dílo musí být zasazeno do okolní krajiny co
nejcitlivěji. Tím bude možné redukovat negativní asociace spojené s novou silnicí a portálem
tunelu.

Změny a kontrasty v harmonii a uspořádání
V území zůstanou stávající prvky - geomorfologické dominanty jako vrch Homole, hřeben
Vraclavského hřbetu a ostatní drobnější útvary, obce a města, lesy na vrcholech. Rychlostní
silnice nebude viditelná v celém rozsahu, přechází z násypů do zářezů, při pohledu z
jednoho místa bude místy kryta terénními nerovnostmi nebo drobnou rozptýlenou zelení.
Silnice bude dobře viditelná směrem na východ, kde stoupá do táhlého kopce, který ji
exponuje pohledům ze západu. Zde se může stát novým ohniskem pohledu, avšak vystřídá
zde ohnisko stávající - silnici I/35. Ve východní části může nová silnice působit jako ohnisko
pohledu, zejména východní portál tunelu Dětřichov a navazující část komunikace. Díky
horizontálnímu uspořádání krajiny nebude nový liniový prvek v další části trasy představovat
nové ohnisko pohledu. U liniové stavby převažují horizontální rozměry, stejně tak v krajině
převažují horizontální rozměry a struktury. Ohniskem pohledu směrem na východ jsou v
současnosti jednoznačně větrné elektrárny, které i po výstavbě silnice ohniskem pohledu
zůstanou, jejich výlučnost se však při pohledovém soupeření s tělesem komunikace sníží.
Technické dílo jakým je nová silnice přináší do území určitý kontrast barvy stavebních
materiálů a okolní nezastavěné přírody. Při pohledu ze zem je plocha vozovky pohledově
exponována méně a více se uplatňují šikmé plochy náspů, boční strany mostů a
mimoúrovňové křižovatky. Při realizaci těchto technických děl je nutno co nejvíce využít
zeleň, která dokáže skrýt barevný kontrast a začlenit technické dílo do krajiny tak, že krajinný
ráz je narušen přijatelným způsobem. Stejný princip je třeba zvolit u portálů tunelů, které je
třeba doplnit zelení a zakomponovat je tak do krajiny, neboť tato díla představují významné
pohledové prvky větší plochy a barevně kontrastující se svým okolím.
Nová silnice bude mít výrazný liniový charakter, který se v dotčeném krajinném prostoru již
vyskytuje ve formě stávajících silnic a železnic, elektrických a sdělovacích vedení apod. Též
plynulé vedení silnice bez ostrých zatáček, pravých úhlů a dlouhých rovných úseků začlení
novou, táhlou, vlnící se linii do krajiny. Větší objekty jako mosty nebo mimoúrovňové
křižovatky budou tvořit oproti přírodním charakteristikám tvarově kontrastní prvky. Tyto
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objekty tedy musí být maximálně zakomponovány do krajiny pomocí dostatečně rozsáhlých
vegetačních úprav. Vegetace v zářezových a násypových svazích rozrušuje a zjemňuje
technické tvary, tvoří nepravidelné kontury, které jsou v krajině obvyklejší.
Ačkoliv identifikace znaků a hodnot krajinného rázu přináší řadu poznatků, je třeba zúžit
závěry do pojmů, uvedených v § 12 zákona 114/1992 Sb. Výstupem posouzení je proto
závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru
do:
- přírodní charakteristiky

- významných krajinných prvků (VKP)

- kulturní charakteristiky

- zvláště chráněných území (ZCHÚ)

- historické charakteristiky

- kulturních dominant

- přírodních hodnot

- harmonického měřítka

- estetických hodnot

- harmonických vztahů
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Ostrov - Janov
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah

Znaky přírodní
charakteristiky a
přírodních
hodnot,
VKP a ZCHÚ

Niva Loučné

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Menší lesní porosty

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Hydrologická síť

Neutrální

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Hodnotné přírodní a
přírodě blízké plochy

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Vodní plochy

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Významné krajinné prvky Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Evropsky významné
lokality

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Neutrální

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Znaky historické Historická poloha silnice Neutrální
charakteristiky I/35

Spoluurčující

Běžný

Stírající zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů
v krajině

Zásadní

Běžný

Mírný zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Středně silný
zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Mírný zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Údolí vodních toků s
doprovodnými porosty

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Středně silný
zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
charakteristiky, památek
kulturní
Větší města
dominanty

Mírně zvlněná krajina,
střední pohledové
horizonty

Pozitivní
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Janov - Mladějov
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Znaky přírodní Zvlášté chráněná území
charakteristiky a Lesní porosty
přírodních
Hydrologická síť
hodnot,
Hodnotné přírodní a
VKP a ZCHÚ
přírodě blízké plochy

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Neutrální

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Pozitivní

Spoluurčující

Běžný

Mírný zásah

Významné krajinné prvky Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Evropsky významné
lokality

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
Neutrální
charakteristiky, památek
kulturní
Menší sídla uličního typu Neutrální
dominanty

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Znaky historické Historická poloha silnic I. Neutrální
charakteristiky třídy

Spoluurčující

Běžný

Středně silný
zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů
v krajině

Zásadní

Význačný

Mírný zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Vodní plochy

Kozlovský a
Hřebečovský hřbet

Pozitivní
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Mladějov - Staré město
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Znaky přírodní Menší lesní porosty
Pozitivní
charakteristiky a Hydrologická síť
Neutrální
přírodních
Zvlášté chráněná území Pozitivní
hodnot,
Významné krajinné prvky Pozitivní
VKP a ZCHÚ
Hodnotné přírodní a
Pozitivní
přírodě blízké plochy

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah
Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
Neutrální
charakteristiky, památek
kulturní
Menší sídla uličního typu Neutrální
dominanty

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Spoluurčující

Běžný

Mírný zásah

Znaky historické Oblast bez rozsáhlých
charakteristiky antropogenních staveb

Pozitivní

Zásadní

Jedinečný Stírající zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů v
krajině

Pozitivní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Středně silný
zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Větrné elektrárny

Negativní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Vodní plochy

Mírně zvlněná krajina,
střední pohledové
horizonty

Při porovnání subvarianty Sedliště - jih je možné uvést následující skutečnosti:
-

délka základní trasy je mírně větší než u varianty Sedliště - jih

-

podíl náspů a zářezů je u obou variant podobný
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-

základní trasa je vedena po zemědělské půdě mírně zvlněným terénem, v jejím okolí
se nenachází žádná výrazná lidská stavba větších rozměrů

-

varianta Sedliště - jih je vedena převážně v souběhu se stávající I/35 a železniční
tratí

-

varianta Sedliště - jih bude viditelná ze severního okraje Litomyšle v krátkém úseku u
Zavadilky

-

ze severního okraje Sedliště bude základní trasa viditelná v místě přechodu polní
cesty v km 55,8. Pohled na variantu Sedliště - jih bude kryt terénem

-

z obce Kornice nebude přímo viditelná trasa žádné z variant, konfigurace terénu
přímý pohled znemožňuje

Z hlediska krajinného rázu je tak možné prohlásit obě varianty za téměř rovnocenné, jako
varianta s poněkud menšími vlivy na krajinu se jeví varianta Sedliště - jih, neboť je vedena v
souběhu se stávajícími strukturami a v menší míře ovlivňuje krajinu dosud nedotčenou.
Vedení trasy v subvariantě Janov je z hlediska vlivů na krajinný ráz srovnatelné s vlivy
základní trasy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.17. je zpracována dle doporučené metodiky na základě samostatné studie. Místy je
kapitola příliš akademická s menší srozumitelností pro laickou veřejnost. Při porovnání
subvariant mohl být větší důraz kladen na vizuální působení vedení záměru na náspu a
v zářezu.

D.I.18. Vliv na dopravu
Silnice R35 bude důležitou dopravní tepnou, která odvede dopravu ze stávající dvoupruhové
silnice s úrovňovými křižovatkami na čtyřpruhovou silnici s vyšší návrhovou rychlostí, u níž
budou všechna křížení mimoúrovňová. Dojde tak k vyloučení pomalých vozidel z dopravního
proudu, ke zvýšení bezpečnosti jízdy i jízdního komfortu. Všechny důležité dopravní pohyby
mezi komunikacemi budou řešeny mimoúrovňovými kižovatkami. Díky výstavbě R35 se
zlepší podmínky pro jízdu vozidel, sníží se nehodovost a riziko kolize vozidel s chodci i zvěří.
Vliv na dopravu je možné hodnotit jako jednoznačně pozitivní a je primárním cílem a účelem
výstavby nové komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.18. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Výstavba a provoz silnice R35 ovlivní svými negativními vlivy pouze prostor ve svém blízkém
okolí. Vliv na dopravní obslužnost území lze předpokládat i ve větší vzdálenosti, neboť silnice
R35 po svém dokončení vytvoří jeden z nejvýznamnějších dopravních tahů v ČR, který
odvede část dopravní zátěže i z poměrně velmi vzdálených komunikací (dálnice D1).
Ovlivněné území lze odhadnout v rozmezí několika desítek čtverečních kilometrů. Celkově
se záměr dotkne 29 obcí, v nichž žije necelých 55 tis. obyvatel. Pro převážnou část obyvatel
bude mít nová komunikace pozitivní dopad, neboť odvede tranzitní dopravu ze současné
silnice, která prochází intravilánem obcí a měst. Rozsah zásahů do krajiny a biotopů živé
přírody není příliš významný, neboť trasa komunikace je (po rozsáhlých optimalizacích v
předchozích letech) navržena v prostoru tvořeném převážně zemědělskými plochami, mimo
nejcennější části území.
Investiční záměr je z hlediska celospolečenského velmi významný, v územně plánovacích
dokumentacích je zanesen jako veřejně prospěšná stavba.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Výstavba silnice R35 bude vykazovat rizika havárie srovnatelná s výstavbou jiných
dopravních staveb.
Během výstavby existuje riziko úniku látek škodlivých vodám a půdě ze stavebních
mechanismů a nákladních automobilů, splavením zeminy nebo nekontrolovaným únikem
technologických vod. Mohlo by tak dojít k negativnímu kvalitativnímu ovlivnění podzemních
vod během období přípravy a realizace vlastní stavby rychlostní silnice.
Toto riziko bude minimalizováno obvyklými postupy, které budou obsaženy v Plánu
organizace výstavby (POV), který předloží dodavatel stavby:
-

používání stavebních mechanizmů a nákladních automobilů v odpovídajícím
technickém stavu

-

pravidelná kontrola jejich stavu

-

pravidelná vizuální kontrola staveniště za účelem včasného odhalení případného
úniku ropných látek
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odpovídající zajištění stavebních mechanismů a nákladních automobilů na plochách
staveniště v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.

Pokud by k úniku ropných látek došlo, bude dodavatel stavby postupovat podle havarijního
řádu, který bude součástí POV. Zjištění rozsahu kontaminace a provedení případné sanace
bude svěřeno odborné firmě. Zvýšená ochrana bude zajištěna při pracích v blízkosti vodních
toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů. V blízkosti vodních toků dále hrozí nebezpečí
negativního ovlivnění kvality vody, a to při sesunutí výkopové zeminy do vodního toku nebo
při havarijním úniku jiných stavebních materiálů (beton, nátěrové hmoty). Toto riziko je
poměrně malé, v POV budou definovány postupy a opatření pro minimalizaci ovlivnění
vodních toků v průběhu výstavby.
Dalším rizikem havárie během výstavby s možností negativního ovlivnění životního prostředí
a veřejného zdraví je požár na staveništi. Toto riziko bude minimalizováno dodržováním
příslušných požárních předpisů. Součástí POV bude zajištění předávání informací v případě
vzniku požáru dotčeným orgánům samosprávy, správním úřadům a veřejnosti a evakuační
plán v případě požáru v blízkosti sídel. Při hloubení zářezů a ražení tunelů existuje riziko
ohrožení stability hornin, posuny půdy a tím statické ohrožení okolního terénu a případných
konstrukcí nebo budov. Toto riziko bude minimalizováno podrobným zhodnocením
geologických poměrů a volbou technologie hloubení tak, aby takové nehodě bylo zabráněno.
Po výstavbě a zprovoznění silnice R35 dojde k významnému snížení nehodovosti v
porovnání se současným stavem. Současná silnice I/35 bude plnit funkci místní komunikace
s odpovídajícím provozem. Riziko dopravních nehod bude na nové silnici nižší než na
stávající I/35, na nízké úrovni jej lze udržet řádnou údržbou povrchu vozovky, zejména v
zimním období. Rovněž je nezbytné zpracování havarijního řádu, v němž je specifikována
dostupnost lékařské záchranné služby, útvarů požární ochrany, způsob řízení zásahů apod.
S havarijním řádem musí být seznámeny všechny dotčené organizace a obce. V případě, že
se na vybudované přeložce vyskytne úsek častých nehod, je nutné přijmout opatření (např.
změnu dopravního značení nebo omezení rychlosti).
Případné riziko může vzniknout únikem pohonných hmot a olejů nebo jiných škodlivých látek
z motorových vozidel. V takovém případě může být okolní prostředí znečištěno unikajícími
látkami z havarovaného vozidla, tj. pohonnými látkami, přepravovaným materiálem apod.
Nejzávažnějšími havarijními situacemi v tomto smyslu jsou velkoobjemové úniky ropných
látek z havarovaných cisteren. Tyto úniky mohou ovlivnit kvalitu vod a půdy v okolí
komunikace. Oproti současnému stavu bude komunikace odkanalizována s vedením vody
přes retenční a usazovací nádrže, retenční nádrže a zasakovací prvky budou navrženy tak,
aby bylo minimalizováno riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími
látkami. Lze tedy konstatovat, že vybudování komunikace celkově sníží riziko úniku
škodlivých látek do povrchové či podzemní vody a půdního prostředí, a to i přes nárůst
objemu dopravy po jejím vybudování. Možnou havarijní situací je v tomto smyslu například
poškození stěny nádrže s následným průsakem znečišťujících látek do okolní půdy. Tomuto
riziku je nutno zamezit pravidelným kontrolováním stavu kanalizačního systému silnice.
V případě krátkodobé neprůjezdnosti silnice R35 způsobené např. nehodou nebo živelní
pohromou budou opatření srovnatelná se stavem na jiné dálnici nebo rychlostní silnici v ČR.
Policie postižený úsek uzavře a doprava bude odkláněna po silnicích nižších tříd tak, aby
pohyb automobilů mimo rychlostní silnici byl omezen na nejnutnější míru. Zároveň budou
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řidiči ve sdělovacích prostředcích informováni o nastalé situaci a budou jim doporučeny jiné
trasy. Tato opatření budou trvat řádově několik hodin a protože se mohou významně
dotknout obyvatel okolních obcí, je třeba před zprovozněním silnice R35 projednat se
složkami IZS a jednotlivými obcemi optimální objízdné trasy. Silnice R35 bude alternativou k
dálnici D1 a její zprovoznění sníží negativní vlivy na obyvatele obcí v okolí D1.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou charakteristiku havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.

Posouzení použitých metod hodnocení
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
D.V.1. MEFA 06
MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci
ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Program MEFA 06 tyto emisní faktory obsahuje,
zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Mefa 06
umožňuje výpočet emisí následujících sloučenin:
Anorganické látky

Organické látky

oxidy dusíku (NOx)

suma uhlovodíků (CxHy)

oxid dusičitý (N02)

methan

oxid siřičitý (S02)

propan

oxid uhelnatý (C0)

1,3-butadien

tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd

Program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem
pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPR0JEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z
dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci
modelu byla použita již získaná a ověřená emisní data o vozidlech z řady testů v zemích EU.
Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA „Handbook Emission Factors for Road
Transport", která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve
Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
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dalších zahraničních metodik (C0RINAIR, C0PERT) a zejména výsledků emisních testů
charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní
charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u nákladních vozidel, kde je produkce
emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické
průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském
regionu.
Emisní model MEFA 06 zahrnuje dynamickou emisní skladbu vozového parku (podíl vozidel
jednotlivých emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích v reálném provozu). Výpočet
emisí probíhá v rozlišeních na osobní, lehké nákladní, těžké nákladní automobily a autobusy
se zohledněním druhu paliva (benzín, diesel, LPG nebo CNG). Model zahrnuje vedle intenzit
dopravy a složení dopravního proudu i charakteristiky jízdy (rychlost, plynulost, sklon
vozovky).

D.V.2. Model ATEM
Pro vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byl použit model ATEM, který je v nařízení
vlády č. 597/2006 Sb. uveden jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu
znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o Gaussovský disperzní model rozptylu znečištění,
který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a meteorologických
údajů [6, 7]. Je založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře.
Model umožňuje:
-

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého
počtu bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší

-

výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních
bodů tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického
informačního systému (GIS) a podány v mapové formě

-

výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu

-

výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je
charakteristická pro určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této
oblasti

Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid
dusičitý. Pro výpočet koncentrace N02 se vychází z výpočtu koncentrace NOx, avšak ve
vstupních datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOX a tento poměr je nutno znát pro
každý jednotlivý zdroj (např. pro automobilovou dopravu se hodnota N02 pohybuje obvykle
mezi 0,04 a 0,10). Na základě vzdálenosti zdroje a referenčního bodu a velikosti rychlosti
proudění v úrovni ústí zdroje je nejprve určen čas nutný k překonání dané vzdálenosti.
Následně je vypočten imisní poměr NO2/NOX, který závisí na této časové hodnotě, výchozím
poměru NO2/NOX a limitním poměru NO2/NOX dle meteorologických podmínek.

D.V.3. Model Hluk+
Modelování hlukové zátěže bylo provedeno pomocí programu Hluk+ ver. 8.20.profi. Program
umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí, způsobeného dopravními a
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stacionárními zdroji akustického zatížení. Program zahrnuje aktualizovanou metodiku pro
výpočet hluku z dopravy, publikovanou MŽP ČR v roce 2005. Použití uvedeného
výpočtového programu, pro posuzování hluku ve venkovním prostředí, je akceptováno
dopisem Hlavního hygienika České republiky č. j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne
21. února 1996.
Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované komunikaci
a dopravním proudu tento model umožňuje:
-

výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech

-

výpočet polohy charakteristických izofon LAeq

-

vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq

Počítačový model Hluk+ umožňuje na základě grafického zadání konkrétní situace, dat
nutných pro charakteristiku komunikace a dopravního proudu vypočítat polohu
charakteristických izofon LAeq a hladinu hluku v jednotlivých vybraných, tzv. referenčních
bodech. Model umožňuje simulaci podélného profilu trasy, včetně uvažovaných zářezů,
násypů a estakád a zohlednění jejich vlivu na šíření zvukových vln. V modelových výpočtech
je také zohledněna morfologie terénu. V souladu s uvedenou metodikou byl uvažován faktor
F1; který zohledňuje předpoklad postupné obměny vozového parku za vozidla s nižší
hlukovou emisí.
Komunikace je vždy rozdělena do několika homogenních přímkových úseků v měřítku, které
odpovídá reálné situaci. Každý homogenní úsek má jednotnou intenzitu a skladbu dopravy,
podélný sklon a výšku násypu nebo hloubku zářezu. Prostředí, ve kterém dochází v
extravilánu k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno jako pohltivé. Výpočet izofon a jejich
zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sítě bodů. Pro každý bod je proveden
samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony se pak zjišťuje pro jednotlivé trojúhelníky
pomocí logaritmické interpolace. Navzájem si odpovídající body se stejnou hodnotou LAeq
jsou propojeny izofonami. Model Hluk+ umožňuje zvolit tři různé hustoty sítě výpočtových
bodů. Pro tento projekt byla ve všech případech volena nejvyšší hustota („jemný výpočet" 1000 bodů na jedno zobrazení). Výpočty byly provedeny pro denní i noční dobu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi závazné metody pro
hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a zdravotnictví.
V předložené dokumentaci není uveden seznam použité literatury.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Porovnání „Nulové“ a „Aktivní“ varianty
V dokumentaci EIA bylo provedeno přehledné porovnání vlivů výstavby silnice R35 se
stavem bez realizace této komunikace:
„Nulovou variantou" je stav v roce 2025 při zakončení silnice R35 v MÚK Ostrov, bez jejího
pokračování dále na východ. Nejedná se tedy o současný stav, neboť za předpokladu
„nulové varianty" je nutno očekávat na stávající silnici I/35 v úseku Ostrov - Staré město
poměrně výrazný nárůst dopravní zátěže, která sem bude přivedena silnicí R35 od Hradce
Králové. Aktivní variantou je prodloužení silnice R35 nejméně po MÚK Staré město, spíše
však dále až po Mohelnici.

Vyhodnocení vlivů „nulové" a „aktivní" varianty dle jednotlivých složek ŽP:
-

v případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní
hodnocení nové komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní
zatížení rychlostní silnice bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající
silnici I/35 v nulové variantě, ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby.

-

u kvality ovzduší jsou přínosy méně výrazné než u hluku, jelikož imisní zátěž z nové
silnice zasahuje větší území než hluk, u něhož bude zajištěna ochrana dotčené
zástavby pomocí protihlukových clon.

-

z hlediska celkových vlivů na obyvatelstvo a sídla převažují výrazně pozitivní vlivy,
neboť vedle snížení hlukové a imisní zátěže v centrální části sídel lze očekávat také
podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak revitalizaci
centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.

-

vlivy na podzemní vody lze považovat v souhrnu za srovnatelné, za předpokladu
realizace opatření navržených v této dokumentaci, resp. i dalších opatření dle
podrobného hydrogeologického průzkumu. Z dostupných podkladů vyplývá, že ke
kvantitativnímu ovlivnění vodárenských zdrojů pravděpodobně dojde ve dvou
lokalitách, a to v prostoru Cerekvice - Pekla a v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav.
Zde je nutno především provést na základě průzkumných prací optimalizaci trasy tak,
aby bylo toto riziko minimalizováno, případně zajistit příslušná kompenzační opatření
k náhradě dotčených zdrojů vody. Současně je zcela nezbytné zamezit kvalitativnímu
ovlivnění podzemních vod během stavby i provozu silnice pomocí nadstandardních
bezpečnostních opatření.

-

na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni přesune
tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku
těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.
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-

obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění
zejména malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného
území. Z tohoto důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby
bylo toto riziko minimalizováno.

-

v případě kvalitativního ovlivnění povrchových vod jsou samostatným problémem
posypové soli a nebezpečné látky. Spotřeba posypových solí se podstatně zvýší,
neboť bude nutno udržovat stávající silnici I/35 i novou R35, proto je nutné omezit
odvodnění do vodotečí tak, aby nedošlo k nadlimitnímu nárůstu chloridových iontů.
Riziko znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami se však po vybudování
komunikace podstatně sníží, neboť silnice R35 bude proti těmto únikům příslušným
způsobem zabezpečena.

-

trvalý zábor zemědělské půdy patří mezi významné negativní vlivy nové komunikace.
To je dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby
se maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a
přijatelným) dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.

-

ze stejného důvodu je možné vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu
považovat za poměrně mírné, i když jde přirozeně o vlivy negativní. Dojde k určitému
narušení biotopů, k zásahům do některých hodnotnějších ploch i k nutnému kácení
dřevin. Trasa je však navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i
doporučení k optimalizaci trasy, navržená v předložené Dokumentaci.

-

vlivy na migraci živočichů jsou nejednoznačné. Stávající silnice I/35 tvoří (resp. po
nárůstu dopravy bude tvořit) velmi významnou migrační bariéru. Po vybudování R35
dojde k odvedení dopravy ze stávající silnice, která se tak stane pro živočichy
poměrně průchozí - bude se jednat o běžnou silnici II. třídy. Vznikne ovšem nová
bariéra v trase silnice R35 a bude záviset na její průchodnosti, zda bude výsledný
efekt v součtu negativní či pozitivní. Na trase R35 je v projektu plánováno mnoho
mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky), další jsou navrženy v předložené
Dokumentaci, a to právě s cílem výsledný bariérový efekt minimalizovat.

-

archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné
provést odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v
předložené Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto
předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.

-

vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit rovněž jako mírně negativní. Komunikace
vytvoří nový krajinný prvek a zasáhne tak do stávajících struktur. Na druhé straně je
možné vyzdvihnout skutečnost, že se tak neděje v nejcennějších částech krajiny
daného regionu, což je do značné míry výsledek optimalizace trasy R35. Při realizaci
opatření k zapojení silnice do krajiny, tj. zejména ozelenění včetně dosadeb
navazujících porostů, je možné vliv hodnotit také jako přijatelný.

Celkově tak lze vlivy „aktivní“ varianty hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality
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ambivalentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody (negativní zejména z
hlediska kvantitativního ovlivnění, avšak pravděpodobně pozitivní ve smyslu snížení
rizika znečištění vod)

Porovnání vlivů základní trasy a subvariant
Předkládaný záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech je záměr
navržen také v subvariantě. V obou případech mají varianty různou míru vlivů. Nejdůležitější
vlivy a střety jednotlivých variant v úseku subvarianty Sedliště-jih jsou uvedeny v následující
tabulce:
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih
Základní trasa

Subvarianta Sedliště - jih

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
3

3

Násypy: 6 154,5 tis. m
3
Zářezy: 7 156,4 tis. m
3
Celkem: 13 310,9 tis. m
3
Bilance: -1 001,9 tis. m

Násypy: 6 484,8 tis. m
3
Zářezy: 6 448,6 tis. m
3
Celkem: 12 933,40 tis. m
3
Bilance: 36,2 tis. m

Vliv na kvalitu ovzduší
pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,5 - 1,5 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,1 - 1,3 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
Litomyšli mezi 3,0 - 6,5 µg.m
Litomyšli mezi 2,0 - 6,0 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
-3
obcích Sedliště a Kornice mezi 0,5 - 1,4 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 0,9 - 1,4 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
obcích Sedlišté a Kornice mezi 0,5 - 2,3 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 1,3 - 2,4 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
dodatečných opatření
dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc bez splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
dodatečných opatření
pouze s protihlukovými stěnami o délce/výšce
570/3, 480/3 a 240/2,5 m
představuje zcela nový zdroj hluku v území

vede podél stávajícího tradičního zdroje hluku v
oblasti (stávající silnice I/35)

Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
948 777 m .rok
-1

Končinský potok - navýšení průtoku 1,4 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
21,8 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-1

Končinský potok - navýšení průtoku o 2,5 l.s
-1
Kornický potok - navýšení průtoku o 2,1 l.s
-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
17,4 l.s
-1
Kornický potok - 109,0 l.s
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Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
průchod navrženým OP 2. stupně Bohuňovice, přiblížení k OP Cerekvice-Pekla na vzdálenost
přímo v OP je navržena křižovatka Řídký
100 - 200 m v úseku dlouhém cca 3,5 km
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 282 330 m
2
II. třída ochrany - 805 820 m
2
Celkový zábor - 2 794 676 m
2
zábor PUPFL 84 734 m

zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

Vliv na flóru a ekosystémy
jeden střet s lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem)

jeden střet s lokalitou velkého významu přemostění Kornického potoka a průchod přes
porosty vlhkých luk

Vliv na faunu a migraci
vytváří novou migrační bariéru v dosud
průchozím území

zvyšuje počet migračních bariér soustředěných
v jednom koridoru

Vliv na ÚSES
přechod 1 lokálního biokoridoru, nepřemostěn,
mosty do vzdál. 300 m

přechod 1 lokálního biokoridoru, most dl. 50 m,
výšky 6,5 m.

Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
vede ve větší vzdálenosti od sídel

vede v menší vzdálenosti od sídel
vede ve vzdálenosti cca 150 m od židovského
hřbitova ležícího na okraji města Litomyšle

bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje
bydlení

konflikt s plánovanými plochami rozvoje bydlení
(Řídký, Nedošín, Litomyšl)

Vliv na krajinný ráz
vedena větší délku v zářezech
vedení v krajině nedotčené velkými
antropogenními strukturami

vedena ve větší míře po náspech
větší rozsah viditelnosti z obcí
vedena v souběhu se stávajícími strukturami, v
odděluje část území a vytváří větší „ostrov" mezi krajině tradiční a antropogenními strukturami
pozměněné
I/35 a R35
odděluje část území a vytváří menší „ostrov"
mezi I/35 a R35
nutnost realizace protihlukových stěn
Vliv na archeologické památky
průchod lokalitou Němčice (průchod 1 lokalitou) průchod velmi významnými lokalitami Nedošín a
Sedliště (celkem průchod 4 lokalitami)
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Pozn.: Opravena chyba dokumentace spočívající v záměně velikosti záboru ZPF mezi
subvariantou základní trasa a Sedliště – jih.

Vyhodnocení vlivů „základní trasy" a „subvarianty Sedliště – jih“ dle jednotlivých složek ŽP:
-

Z hlediska vlivů na ovzduší vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní
trasa (nižší vlivy z hlediska imisních limitů).

-

Z hlediska vlivů hluku vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní trasa
(nižší vlivy z hlediska hlukových limitů).

-

Vlivy na povrchové vody jsou méně významné u základní trasy, kde se předpokládá
podlimitní vliv na Končinský potok. Významnější vlivy jsou u subvarianty Sedliště-jih,
kde je vedle Končinského potoka ovlivněn i potok Kornický.

-

Vlivy na podzemní vody obou variant jsou srovnatelné. Potenciálně větší riziko je v
případě vlivu na vodní zdroj Bohuňovice ve var. Sedliště-jih, na druhé straně zdroj
Cerekvice - Pekla je významnější. V obou variantách se však předpokládá splnění
takových podmínek, které možnost ovlivnění vodárenských zdrojů prakticky vyloučí.

-

Vlivy na půdu jsou méně významné u subvarianty Sedliště - jih, která vykazuje menší
zábor půd v I. třídě ochrany ZPF a v součtu I. a II. třídy ochrany ZPF (dle
Metodického pokynu ministerstva zemědělství č.j. 1067/96 k zákonu č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění). U subvarianty Sedliště –
jih vzniká poměrně velká plocha obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd
v úzkém pásu mezi uvažovaným záměrem a stávající I/35.

-

U vlivů na flóru a ekosystémy vykazuje méně významné vlivy základní trasa, která
vyvolá jeden střet s lokalitou malého významu (lesní porost ve svahu nad
Končinským potokem). Významnější vlivy vykazuje subvarianta Sedliště-jih, která
vyvolá jeden střet s lokalitou velkého významu (přemostění Kornického potoka a
průchod přes porosty vlhkých luk).

-

V případě vlivů na faunu a migraci živočichů nelze rozhodnout, zda je vhodnější
soustředění více bariér do jednoho koridoru, či vytvoření nové bariéry v dosud
volném prostoru.

-

U vlivů na krajinu a krajinný ráz lze konstatovat, že základní trasa přináší větší vlivy
v krajině dosud nedotčené silniční stavbou většího rozsahu (uvažovaná R35).
Subvarianta Sedliště – jih přináší větší vlivy ve formě rozsáhlejšího souběhu s další
významnou silniční stavbou (uvažovaná R35 a stávající I/35) a vykazuje vyšší
intenzitu vlivů na krajinu. Z hlediska vizuálních vlivů na krajinu vykazuje méně
významné vlivy základní trasa, která je uvažována ve větší míře v zářezech, zatímco
subvarianta Sedliště – jih je vedena ve větší míře po násypech a navíc vyžaduje
realizaci protihlukových stěn.

-

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou méně významné u základní trasy
(průchod jednou archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy
(průchod 4 archeologickými lokalitami).
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Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak
vede ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými
plochami rozvoje bydlení. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy na rozvoj
sídel. Jednak vede v menší vzdálenosti od sídel, jednak je v konfliktu s plánovanými
plochami rozvoje bydlení (Řídký, Nedošín, Litomyšl).

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové vody, na
flóru a ekosystémy, na hmotný majetek a kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje
menší vlivy základní trasa.

-

U vlivů na podzemní vody, na faunu a migraci živočichů a na krajinu jsou vlivy
základní trasy a subvarianty Sedliště - jih srovnatelné.

-

U vlivů na půdu vykazuje menší vlivy subvarianta Sedliště – jih.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Litomyšle vykazuje základní trasa a tím je také vhodnější
k realizaci. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí
a tím je také méně vhodná k realizaci.

Následující tabulka pak obsahuje obdobné vyhodnocení pro subvariantu Janov.
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Janov
Základní trasa

Subvarianta Janov

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
množství zeminy při výstavbě srovnatelné
Vliv na kvalitu ovzduší
změny průměrných ročních koncentrací v okrajové změny průměrných ročních koncentrací v okrajové
zástavbě Janova:
zástavbě Janova:
-3
-3
-3
-3
pokles PM10 o 2,9 µg.m ,nárůst N02 o 1 µg.m
pokles PM10 o 3,6 µg.m ,nárůst N02 o 0,8 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
s protihlukovou stěnou o délce 260 m a výšce 3 m dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
s protihlukovou stěnou o délce 1400m a výšce 3m s protihlukovou stěnou o délce 1000m a výšce 3m
Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
953 410 m .rok
-

vlivy na nárůst průtoků a koncentrací Cl srovnatelné
Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
Srovnatelný, obě varianty procházejí navrženým OP 2. stupně Janov
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Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré
Město):
Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

2

I. třída ochrany - 1 286 929 m
2
II. třída ochrany - 820 701 m
2
Celkový zábor - 2 814 156 m
2
zábor PUPFL 85 044 m

Vliv na flóru a ekosystémy
srovnatelný
Vliv na faunu a migraci
vede v trase stávající silnice - vytváří pouze jednu vytváří dvě bariéry – rychlostní silnici a
migrační bariéru
doprovodnou komunikaci, avšak v území nízkého
migračního významu
Vliv na ÚSES
srovnatelný
Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
ve vzdálenosti 400m od zástavby Janova

vede ve vzdálenosti 480m od zástavby Janova

vytváří nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova

doprovodná komunikace vede mimo zástavbu
Janova

Vliv na krajinný ráz
větší rozsah protihlukových stěn

větší rozsah vedení dvou silnic v souběhu

Vliv na archeologické památky
kontakt s okrajem archeologické lokality Janov

archeologické lokalitěJanov se trasa vyhýbá

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, na hmotný majetek a
kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje menší vlivy subvarianta Janov.

-

U vlivů na vody, na flóru a ekosystémy a na krajinu jsou vlivy základní trasy a
subvarianty Janov srovnatelné.

-

U vlivů na půdu, na faunu a migraci živočichů vykazuje menší vlivy základní trasa.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Janova vykazuje subvarianta Janov a tím je také vhodnější
k realizaci. Základní trasa vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí a tím je také
méně vhodná k realizaci.
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4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).

Základní charakteristiky variant trasy R35
Základní

Délka

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového
oblouku

800 m

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Počet a délka tunelů

Směrové vedení
Základní trasa
Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever
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k Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.

Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
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Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35

-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty
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V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

K PREVENCI,
KOMPENZACI

V posuzované dokumentaci byla navržena řada opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:

Opatření pro fázi projektové přípravy (DUR)
Opatření k ochraně ekosystémů a krajiny
-

-

prověřit možnosti následujících dílčích optimalizací trasy a zapracovat je do projektu v
maximální možné míře:
1)

km 35,5 - 36,0, tunel Homole: mírné prodloužení tunelu v obou směrech (cca 50
- 100 m) za účelem minimalizace zásahů do lesního porostu (východní portál) a
oddálení stavebních prací od hranice navrženého VKP (západní portál)

2)

km 44,9, průchod trasy remízem s prameništěm: posun trasy směrem na
jihozápad mimo dotčený porost

3)

km 49,5 - 50,5, přemostění Končinského potoka: mírný posun trasy směrem k
jihu mimo navržené VKP Švábenice. Dále prodloužení mostu pokud možno v
obou směrech, prioritně však ve směru západním tak, aby jeho počátek byl
mimo prostor navrženého VKP Švábenice

4)

km 52,5 - km 52,7, přemostění Kornického potoka (jen varianta Sedliště - jih):
mírné prodloužení mostu i přes část louky

5)

km 69,0 - 71,0, průchod lesními porosty mezi sídly Gajer a Starý Valdek:
přiblížení silnice R35 maximálně ke stávající trase silnice I/35 za účelem
omezení zásahů do lesního porostu

6)

km 75,7 - 75,8, přemostění Třebovky: prodloužení severovýchodního konce
mostu přes přilehlou louku

7)

km 77,1 přemostění Dětřichovského potoka a doprovodného stromového
porostu: prodloužení mostu až za hranici stromového porostu (a též koryta
Dětřichovského potoka)

8)

84,8 - 84,9, lesní porost severně od obce Kunčina: mírný posun trasy na jih
mimo lesní porost

9)

km 85,5 - 85,8, lesní porost: mírný posun směrem na jih tak, aby trasa zasáhla
pouze jižní část lesa namísto jeho rozdělení na dvě části

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod. Na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů
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v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení

- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
1)

maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (zejména násypy, okolí
portálů tunelů, předpolí mostů)

2)

ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami, vysázení pásů keřů na
vnější straně podél stěn

3)

návaznost výsadeb na prvky zeleně v bezprostředním okolí

4)

využití druhů odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území - zejména
dubohabřiny, místy též olšiny (v případě lužních porostů)

5)

současně využití druhů odolných proti imisím a zejména zasolení

6)

dosadby alejí u překládaných komunikací, které R35 křižuje

7)

dosadby navržených a dosud nefunkčních prvků ÚSES, přednostně
biokoridorů křižujících R35 a biocenter v jejím bezprostředním okolí

8)

zapojení tělesa silnice v místech vysokých náspů a předpolí mostů do krajiny
pomocí větší plochy zeleně, která druhově naváže na případné blízké porosty

9)

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

10)

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské
hodnoty stromů

11)

použití kvalitních školkařských výpěstků, stromů v minimální velikosti 12/14
ZB, kotvených třemi kůly s úvazky, zajištěných proti okusu zvěří

12)

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí. (Investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení.)

13)

projekt bude obsahovat specifikaci plánu následné péče a údržby dřevin

-

navrhnout řešení odvětrání tunelu Dětřichov tak, aby větrací šachta, veškeré provozy
a přístupové komunikace nezasáhly do prostoru navržené evropsky významné
lokality Hřebečovský hřbet, přírodní památky ani jejich ochranného pásma. V
maximální míře realizovat tyto objekty v blízkosti stávajících cest, omezit na minimum
kácení porostu

-

v rámci přípravy řešení odvětrání tunelu Dětřichov zpracovat variantní rozptylovou
studii a navrhnout takové řešení, které omezí imisní dopady na vegetaci
Hřebečovského hřbetu při zachování podmínek ochrany obyvatel okolních sídel
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navrhnout takové řešení mostů přes vodoteče, které minimalizuje zásahy do toků a
břehových porostů, zejména v případě přemostění Loučné a Končinského potoka

Opatření ke snížení dělícího efektu komunikace
-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci drobné i větší fauny a na
jejím podkladě navrhnout optimální technická opatření (mosty, propustky) tak, aby byl
minimalizován dělící efekt silnice

-

veškeré vodoteče včetně nejdrobnějších přemostit (nikoliv zatrubnit)

-

délku podchodů a mostů v místě křížení s migračními trasami a biokoridory ÚSES
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostatečná šířka suché volné
plochy, kterou mohou pro přesun využít i středně velcí savci. U křížení vodotečí a
cest s doprovodnou vegetací prodloužit mosty alespoň částečně i za pás vegetace.

-

na cca 69,5 km vybudovat migrační průchod (např. v místě plánovaného přemostění
místní komunikace), který alespoň částečně kompenzuje omezení migrační trasy v
prostoru Kozlovského hřbetu

-

na km 87,5 - dořešit úpravu mostu na polní cestě (biokoridor) tak, aby umožňoval i
migrační funkci

-

na cca 90,2 km navrhnout propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných
savců, který bude respektovat plánovaný lokální biokoridor

-

v rámci kompenzačních výsadeb zajistit i dosadby navržených a nefunkčních prvků
ÚSES, zejména biokoridorů zajišťujících průchod skrz těleso silnice R35

-

vedle navržených mostů a prvků ÚSES vybudovat v tělese silnice další mostky nebo
suché trubní propusti, které umožní průchod alespoň drobných živočichů (bez větších
problémů je to možné formou malých propustků v náspech silnice), a to zejména v
místech, kde lze předpokládat zvýšenou migraci: území, kde rychlostní komunikace
bude protínat lesní komplexy, křížit vodní toky a nivy vodních toků nebo procházet v
blízkosti vodních ploch. Tyto průchody nebudou vázány pouze na křížení prvků
ÚSES. Umístění propustků navrhne migrační studie.

-

minimálně v úsecích vymezených v migrační studii zahrnout do projektu oplocení
nebo zábrany proti vniknutí zvěře na vozovku. Optimálně realizovat oplocení podél
celé trasy, což je i v současnosti častá praxe.

-

ve spolupráci s orgány ochrany přírody navrhnout vybudování malých vodních
nádržek (nebeských rybníčků) v místech migrace obojživelníků.

-

zajistit možnost bezpečného překonání silnice pro pěší a cyklisty v místech
významných pěších tras (spojení obce s železnicí, frekventované turistické a
rekreační cesty apod.)

-

pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, zajistit v návrhu
projektu možnost přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky.
Po přesném zaměření trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho
přerušení vytyčit novou přístupovou trasu.
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Opatření k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta. To je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

Opatření k ochraně podzemních vod
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum. Na jeho základ
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace. V rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod. Současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35. V
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR
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-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů. Návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami.
Odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií.
Nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu.

-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce. S tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
ped haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným. Tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby.

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Opatření k ochraně obyvatel
-

v místech kontaktu komunikace s obytnou zástavbou prověřit v dalším stupni
projektové dokumentace možnost posunu trasy dále od obytné zástavby

-

v dalším stupni projektové dokumentace zpracovat podrobnou akustickou studii
včetně řešení ochrany jednotlivých budov, navrhnout protihlukové stěny v rozsahu
nutném ke splnění limitu pro chráněný venkovní prostor staveb 55 dB ve dne a 45 dB
v noci. V místech, kde není možné zajistit splnění limitu pro chráněný venkovní
prostor staveb na úroveň 55 dB ve dne a 45 dB v noci (dle Dokumentace jde jen o
jeden dům v lokalitě Český Lačnov) stěnu dimenzovat na 60 dB ve dne a 50 dB
v noci a v dotčeném domě zajistit splnění limitu pro chráněný vnitřní prostor stavby na
úrovni 40 dB ve dne a 30 dB v noci

-

v technickém řešení mostů v blízkosti sídel věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů
a dilatačních spár z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých
vozidel
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do projektu vegetačních úprav zapracovat i výsadby izolační zeleně s protiprašnou
funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou

Opatření k ochraně archeologických památek
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let). Přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Opatření k ochraně půdy
-

v místech náchylných k erozi řešit likvidaci dešťových vod zasakováním pomocí
technických prostředků, které erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody
apod. V těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu
půdy před odnosem přívalovou vodou.

Opatření k Plánu organizace výstavby
-

-

v rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory,
sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umístěny:
1)

mimo kontakt s obytnou zástavbou

2)

mimo lokality významnějších ekosystémů kategorie I. - III., vymezených v této
dokumentaci

3)

mimo plochy lesa a souvislé porosty dřevin

4)

mimo plochy prvků ÚSES

5)

mimo ochranná pásma podzemních vod

6)

v dostatečné vzdálenosti od vodních toků

7)

mimo lokality archeologických nalezišť, vymezené v této Dokumentaci nebo
identifikované na základě dalších průzkumů

v rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v
maximální míře vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy
(kategorie I. a II. dle této Dokumentace), dle možností vyloučit i jejich zbytečný
kontakt s vodotečemi a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních toků

Další opatření ve fázi přípravy projektu
-

v rámci dokumentace pro územní řízení provést přesné výškové a směrové zaměření
trasy
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-

upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledněny
požadavky na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k požadavkům dotčených
obcí

-

vypracovat havarijní plán pro fázi výstavby a zajistit jeho schválení

Opatření pro fázi přípravy a provádění stavby
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les. To se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně.

-

případné jedince rostlin a živočichů přemístit do srovnatelných biotopů. Záchranný
přesun je významný zejména u druhů s omezenou mobilitou (čmelák, mravenec,
obojživelníci, ještěrky apod.). Musí být realizován v co nejkratší době před zahájením
stavby v daném úseku, ovšem při respektování vhodných ročních období pro odchyt
a přesun jedinců příslušného druhu a se striktním dodržením požadavků zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pro tento zásah je třeba
zažádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště
chráněných druhů.

-

veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, haldy
zeminy, betonárny, obalovny, manipulační plochy) umisťovat zásadně mimo lesní
plochy, mimo porosty dřevin rostoucích mimo les a nivní louky

-

minimalizovat zásahy do lesních porostů, dřevin a nivních luk na nezbytně nutnou
míru

-

veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo
vegetační období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)

-

pro přístupové komunikace zejména v lesních porostech využívat v maximální míře
existujících cest

-

zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky
v nivě toků, zvláště Loučné a Končinského potoka

-

před zahájením kácení stromů zejména v lesních porostech ověřit případná doupata
drobných savců a zajistit přesun nalezených jedinců

-

plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních
druhů rostlin, po ukončení stavby tyto plochy rekultivovat

-

na všech migračních trasách a v dalších místech s vyšší pravděpodobností vniku
živočichů (zejména savců a obojživelníků) na vozovku provést oplocení nebo jiné
ohrazení komunikace
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-

těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegetačních
úprav (viz výše), při výsadbě používat stanovištně odpovídající druhy

-

realizovat veškeré kompenzační výsadby (prvky ÚSES, stromořadí, plošné výsadby
pro zapojení silnice do krajiny apod.)

-

všechny vybudované usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod
-

v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací zahájit monitoring stavu a
kvality podzemních vod

-

seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi výstavby
a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek

-

v rámci technologické přípravy stavby prokazatelně zkontrolovat technický stav všech
dopravních a mechanizačních prostředků zejména pak z hlediska úkapů ropných
látek a možnosti případného úniku provozních kapalin

-

ve fázi výstavby díla udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky v dobrém
technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu

-

běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci s
ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech
k tomu určených na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Staveniště vybavit
dostatečným množstvím sanačních prostředků.

-

deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků

-

v úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod a v místech
hlubších zářezů neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí,
včetně pohonných hmot (s výjimkou nezbytných případů - málo pohyblivé stroje, v
těchto případech je nutno zajistit opatření k zamezení úniku PHM do prostředí). V
ostatních úsecích zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním únikům.

-

při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela minimalizováno

-

v místě křížení s vodními toky zabránit splachu znečišťujících látek (nerozpuštěné
látky, úkapy ropných látek) z ploch dotčených výstavbou

-

zajistit předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a
mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka), totéž platí i pro dešťové vody
odtékající z plochy staveniště

-

zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době
výstavby komunikace provádět v souladu s platnou legislativou
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-

v místech průchodu stavby ochrannými pásmy vodních zdrojů nebo přiblížení k jejich
hranici zajistit na stavbě odborný dozor ochrany podzemních vod

-

v případě zasažení hladiny podzemní vody (mimo tunely se nepředpokládá) zajistit
opatření k zamezení kontaminace podzemní vody

-

při budování tunelů použít v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů takovou
techniku, která minimalizuje kvantitativní ovlivnění zdrojů pitné vody včetně lokálních
(např. pravděpodobně sanace tryskovou injektáží)

-

průběžně sledovat ukazatele kvality i případného kvantitativního ovlivnění vodních
zdrojů. V případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající kompenzační opatření, tj.
např. sanaci zdroje, v případě výrazného kvantitativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření.

-

zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný
odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek
komunikací apod.

-

v místech, kde by těleso komunikace mohlo zabraňovat odtoku vody z míst ve svahu
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorbě zavlhčených nebo
podmáčených míst. Na výtoku minimalizovat nebezpečí eroze půdy vsakovacími
příkopy nebo trativody.

-

eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.

Opatření k ochraně obyvatel
-

veškeré provozy spojené s emisemi znečišťujících látek a hlukem (deponie zeminy,
štěrkovny, obalovny, betonárny apod.) umisťovat zásadně mimo kontakt s obytnou
zástavbou

-

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

-

provádět důsledné čištění automobilů a všech strojů vyjíždějících ze stavby

-

zakrývat přepravovaný materiál a zeminu na vozidlech

-

při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě:
1)

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

2)

uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby a v případě
stížností zajistit nápravu bez zbytečných odkladů

3)

zajistit pravidelné skrápění staveniště

4)

práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat přednostně
mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky
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stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností umísťovat ve větší vzdálenosti
od obytné zástavby, příp. do přístřešků

realizovat příslušná protihluková opatření (zejména clony) v rozsahu dle podrobné
akustické studie

Opatření k ochraně půdy
-

dočasné zábory půdy omezit na nejnutnější minimum

-

pro umístění doprovodných provozů, technického zázemí, skladů apod.
upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality (třída ochrany I. a II.)

-

provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF

-

zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence
vzniku erozních rýh. V případě nutnosti zabezpečit okamžitě po provedení zářezu a
násypu stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa osázením vhodnou vegetací
či technickými prostředky

-

pro budování násypů používat výhradně materiál bez obsahu znečišťujících
organických a anorganických látek znečišťujících půdu

Opatření k ochraně archeologických nalezišť
-

v dostatečném předstihu (optimálně několika let) před zahájením stavby zahájit
archeologický průzkum celé trasy nedestruktivními metodami (letecké snímkování,
pěší sběr, detektory kovů). Průzkum je vhodné zahájit přednostně v úsecích, u nichž
lze předpokládat dřívější zahájení stavby (obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle).

-

zajistit odborný archeologický dozor na stavbě

-

před zahájením skrývky ornice provést sondáž rýhováním - rozsah bude určen v
odborném projektu v rámci projektové přípravy stavby, pravděpodobně se bude
jednat o úsek od počátku trasy po Litomyšl a okolí Starého Města

-

skrývku ornice provádět pomocí strojů, které nepřejíždějí po již skryté ploše (např.
stroj UDS, ne buldozer). Buldozery a podobnou mechanizaci lze použít jen s
výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou
vyloučit.

-

ve vybraných lokalitách určených odborným projektem provést detailní průzkum s
ručním prosíváním či proplachováním ornice (dle dosavadních poznatků jde o jednu
lokalitu u Končinského potoka a dvě jižně od Sedliště v případě varianty Sedliště-jih)

-

v dalších částech trasy provést záchranný archeologický výzkum v případě zjištění
archeologických nálezů
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Opatření k omezení množství produkovaných odpadů
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

Opatření v době provozu komunikace
Opatření k ochraně obyvatel
-

po uvedení rychlostní silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích,
kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. Podmínkou
kolaudace stavby jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb o prokazatelném dodržení hygienického limitu
hluku z dopravy, které bude provedeno v součinnosti s orgánem ochrany veřejného
zdraví. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná
protihluková opatření.

-

zajistit údržbu izolační zeleně a její případné dosadby

Opatření k ochraně ekosystémů
-

zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst. Uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu.

-

provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci

-

zajistit provoz vzduchotechnického systému odvádějícího emise z tunelu Dětřichov
tak, aby byly minimalizovány imisní dopady na vegetaci Mladějovského vrchu

Opatření k ochraně vod
-

pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám. Povinnost
vypracovat havarijní plán ukládá § 39 vodního zákona. Náležitosti havarijního plánu a
nakládání se závadnými látkami stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

-

pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace, zajistit
údržbu jímek a odlučovačů. Na základě kontrol provést případné udržovací práce tak,
aby odvodňovací příkopy a propustky nezůstávaly zaneseny splaveninami, zarostlé,
poškozené mrazem nebo vymleté vodou. Prohlídky je nutno provádět dvakrát ročně po jarním tání a na podzim před zámrazem.
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-

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

-

zajistit monitoring stavu vodních zdrojů v lokalitách určených podrobnějším
hydrogeologickým průzkumem, v případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření

S těmito opatřeními lze rámcově souhlasit.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek v rámci procesu EIA byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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VYJÁDŘENÍ

K

Vyjádření k přepracované dokumentaci (verze 2)
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Domašice
23. 9. 2010
Občanské sdružení Domašice nesouhlasí se závěrem, že varianta Sedliště-jih představuje
větší zátěž pro životní prostředí, z těchto důvodů:
1) Je potřeba klást velký důraz i na „obtížně kvantifikovatelné jevy“ a ne je jen odbývat
konstatováním jejich „nepochybného významu". Základní trasa výrazně zvyšuje
fragmentaci krajiny a vytlačuje zvěř dál od Litomyšle. Velký problém by způsobily změny
v tradičním rozložení zátěže z dopravy - nová silnice by nutila lidi ke znovuzvážení svých
předchozích rozhodnutí, kde chtějí žít, protože vytváří nový zdroj hluku. Varianta
Sedliště-jih kopíruje tradiční dopravní koridor.
2) Zábor půdy je posuzován zmateně - v tabulce na str. 207 jsou zaměněny údaje základní
varianty a varianty Sedliště-jih. Trasa Sedliště-jih zabere půdy podstatně méně.
3) Posouzení kvality půdy je nepřesné - opět zaměněny údaje v tabulce na str. 207.
Základní varianta postihuje kvalitní řepařské půdy, varianta Sedliště-jih červenice,
slínovatě a podzoly, což je mj. i názor Asociace soukromých zemědělců.
4) U kvality půdy by měl být posuzován i aktuální stav - značná část ornice v trase Sedlištějih byla v nedávné době odnesena vodou.
5) Je potřeba uvažovat i o vlivu záboru půdy na budoucí obhospodařování pozemků.
Varianta Sediště-jih vede většinou po hranicích pozemků, nebudou nutné drahé
kompletní pozemkové úpravy. Zbytková pole varianty Sedliště-jih by byla většinou
snadno dostupná i ze stávajících polních cest. U základní varianty by bylo nutné
vybudovat nové cesty, což by znamenalo další zábor půdy.
6) Varianta Sedliště-jih výrazně neomezuje rozvoj obcí. Mohou se rozvíjet jinými směry, než
jak předpokládají současné územní plány (v případě Litomyšle vč. opomíjených
integrovaných obcí). Plány budou muset akceptovat územní plán vyššího celku Pardubického kraje. Počet obyvatel v Litomyšli dlouhodobě stagnuje (za posledních 100
let se zvýšil počet obyvatel samotného města o pouhý jeden tisíc, za posledních 30 let se
nezvýšil vůbec) a v poslední době mírně klesá; vzhledem k demografickému výhledu pro
celou zemi bude klesat i nadále.
7) Pomalý růst Litomyšle nebyl městu na škodu, ale spíše k užitku. Dnes je lákavým
turistickým cílem právě díky pomalejší moderní výstavbě, která nestihla výrazněji narušit
historický ráz města.

126

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

8) Nesouhlasíme s tvrzením, že základní varianta neovlivní Kornický potok. Odvodnění
celého úseku mezi Bohuňovicemi a Němčicemi je řešeno vsakováním, což může
způsobit velké problémy při přívalových deštích, veškerá voda z celého úseku odteče do
Kornického potoka.
9) Na trase varianty Sedliště-jih je sice více archeologických nalezišť, ale ty jsou určená jen
na základě povrchových sběrů, jejichž vypovídací hodnota je omezená.
Pravděpodobnost, že by byly nutné větší archeologické průzkumy, je velmi malá.
10) Souhlasíme s názorem, že Kornice by nebyly odříznuty v případě varianty Sedliště-jih od
města.
11) Vzhledem k těžké situaci veřejných financí je potřeba počítat s velmi pomalou výstavbou
R35. Proto hrozí, že R35 bude po několik let končit před Litomyšlí a veškerá doprava
bude proudit po průtahu městem. Proto považujeme za vhodné uvažovat o výstavbě
obchvatu města, který by se později dal využít jako jeden směr budoucí R35. Obchvat
vystavěný v trase základní varianty by byl mnohem delší, proto dražší a obtížněji
realizovatelný. Obchvat v trase Sedliště-jih by navíc mohl sloužit dopravě ve městě a
odlehčit centru.
12) Varianta Sedliště-jih znamená pro všechny zlepšení stávajícího stavu. Základní varianta
znamená velké zlepšení pro někoho na úkor druhých.

Za sdružení Ing. Luboš Chaloupka, předseda

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1) S uvedeným názorem je možné souhlasit. V procesu EIA je nezbytné dát přednost
menším vlivům na životní prostředí, v tomto případě se jedná o menší vlivy na obyvatele
zejména v oblasti vlivů hluku a vlivů na ozduší.
2) - 5) V tabulce na str. 207 jsou skutečně zaměněny údaje základní varianty a varianty
Sedliště-jih. Ovšem kapitola B.II.1. Zábor půdy je specifikuje správně. To je také
zohledněno v rámci posudku EIA.
6) a7) Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak vede
ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými plochami rozvoje
bydlení.
8) Odvodnění záměru bude řešeno v následujících technických projektech, v návrhu
stanoviska EIA je stanovena řada pro eliminaci a minimalizaci tohoto vlivu.
9) Vlivy na archeologická naleziště jsou méně významné u základní trasy (průchod jednou
archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy (průchod 4
archeologickými lokalitami).
10) Bez nutnosti vypořádání.
11) Tato připomínka přesahuje možnosti tohoto procesu EIA.
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12) Varianta Sedliště-jih vykazuje dle procesu EIA větší vlivy na životní prostředí.

Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích
23. 9. 2010

a Občanské sdružení Lipovec
29. 9. 2010
(2 totožná vyjádření)

Vyjádření k druhé dokumentaci EIA:
Navrhujeme tuto „doplněnou“ dokumentaci vrátit k přepracování a trváme na tom, že pokud
oznamovatel trvá na projednávání záměru v úseku „MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“, který
je podstatně prostorově odlišný od rozsahu záměru v úseku „Vysoké Mýto – Staré Město“,
pak je naprosto nutné provést nové zahájení procesu EIA od samého začátku, tj. od
zveřejnění oznámení a provedení zjišťovacího řízení.
Odůvodnění a připomínky k doplnění dokumentace:
1. Na str. 6 doplněné dokumentace je uvedeno:
„Trasa je navržena v jedné základní variantě, jedná se o tzv. jižní variantu .... Zúžení
posuzování pouze na jižní variantu vychází z požadavku závěru zjišťovacího řízení".
Je se zde odvoláváno na text ze str. 2, bod „Ad a)" závěrů zjišťovacího řízení, kde MŽP
uvedlo:
„Nadále sledovat a hodnotit řešení, které bude vycházet z konečné podoby ÚP VÚC
Pardubického kraje (jehož schvalovací proces se v současné době blíží do závěrečné
fáze). Soulad navrhovaného řešení s tímto územním plánem je nutno doložit
aktuálním (tj. vztaženým k době předložení dokumentace EIA) vyjádřením KÚ
Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace EIA".
Je to ukázka, jak se MŽP díky protiprávním postupům více a více zaplétá do vlastních
pochybení a jak vlastně svou nedůsledností v dodržování zákonů působí škodu a
zdržování v budování páteřní dopravní infrastruktury. MŽP nikdy nedostalo mandát, aby
„zužovalo" počet variant, které se mají posuzovat. MŽP podle ust. § 7 odst. 5 zákona č.
100/2001 Sb. je oprávněno navrhnout posouzení dalších variant:
„V závěru podle odstavce 3 může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení
záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či
okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z
technických hledisek možné“.
Tedy MŽP není oprávněno počet variant zužovat. Tedy zjišťovací řízení trpí vážnou
vadou a je tedy neplatné stejně jako všechny kroky návazné na tento chybný postup
MŽP.
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2. Toto „zaplétání se" MŽP do svých pochybeni je posíleno tím, že MŽP nedodržuje
základní ustanovení správního řádu o souladnosti řízení. EIA nemůže probíhat v rozporu
se SEA a absence SEA neumožňuje provádět návaznou EIA. V daném případě je zde
dokonce i pro část posuzované věci rozpor s platnou SEA z roku 1999 (viz níže). Pokud k
těmto pochybením ze strany MŽP dochází pro případy, kdy náklady na zmatečný proces
EIA nese státní subjekt, pak dochází navíc těmito pochybeními k nehospodárnostem a
zmaření vydaných veřejných finančních prostředků, a to ve značné výši. Pokud se to
stane poprvé je možné uvažovat z trestního hlediska o pouhé nedbalosti, pokud se tak
děje opakovaně, a tedy vědomě a po upozornění, je namístě zvážit šetření zda se
nejedná o úmysl nebo zda úředník nejednal pod nějakým nátlakem. Proto tímto
vyzýváme vedení ministerstva k zahájení šetření v dané věci a vyvození následků.
Požadujeme písemnou odpověď ministra do 30 dnů s uvedením konkrétních a účinných
opatření k nápravě, která přijal.
3. Zaplétání se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíží do závěrečné fáze...". Toto je nepřípustné v jakékoliv situaci.
Lze odkázat na zrušení části ZÚR kraje Vysočina rozsudkem Nejvyššího správního
soudu č.j. 5 Ao 1/2009 - 186 ze dne 3. července 2009. Nelze vyloučit, že předjímání
nějakých budoucích rozhodnutí spadá dokonce pod trestní zákon stejně tak jak to bylo s
předjímáním výsledku návazného procesu v případě, kdy Nejvyšší soud v trestní věci
potvrdil dva rozsudky soudů nižší instance - viz usnesení Nejvyššího soudu č.j. 7 Tdo
991/2005. Tedy zjišťovací řízení trpí vážnou vadou a musí být opakováno po novém
předložení Oznámení.
4. Zaplétáni se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na „...ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíži do závěrečné fáze...". Tento chybný postup MŽP je ještě dále
akcentován tím, že Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 7 Ao 1/2009-56 ze dne
26. srpna 2009 zrušil podstatnou část koridoru R35 posuzovanou v předmětném
záměru, a tedy tento koridor neexistuje. MŽP tedy jasně nařizovalo a (protože svůj
postup nekorigovalo) nadále zjevně trvá na svém nařízení vycházet z původně
neschváleného a nyní soudem částečně zrušeného dokumentu. Je to tedy jistým
způsobem maření rozsudku soudu, kde se též dá uvažovat o trestně právních aspektech.
5. Zaplétání se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na „...ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíží do závěrečné fáze...". Tento chybný postup MŽP je ještě dále
akcentován tím, že doposud situace s koridorem R35 v prostoru daného záměru nebyla
napravena, naopak, Pardubický kraj zjevně porušil stavební zákon, když vydal ZÚR kraje
pro území jiné než celé území kraje (a proto také ZÚR Pardubického kraje již byly
napadeny žalobou u NSS). V souvislosti s daným a zmatečným procesem EIA je zde
tedy situace, že nemůže být dodržen výše uvedený závěr zjišťovacího řízení, a to ani
kdyby se uvažovalo, že per analogiam by se mohlo substituovat ZÚR Pardubického kraje
za ÚP VÚC Pardubického kraje.
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6. V závěru zjišťovacího řízení se požadovalo, že „Soulad navrhovaného řešení s tímto
územním plánem je nutno doložit aktuálním (tj. vztaženým k době předložení
dokumentace EIA) vyjádřením KÚ Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace
EIA". Tento závěr zjišťovacího řízení nemůže být pominut, neb správní orgán, byť by v
daném úkonu nepostupoval podle správního řádu, musí podle správního řádu dodržet
základní principy správního řádu dle ust. §§ 2 - 8 správního řádu, a tedy MŽP nemělo
právo zveřejnit doplněnou dokumentaci EIA bez neplnění podmínky, kterou samo
stanovilo v závěrech zjišťovacího řízení. Když k tomuto pochybení již ze strany MŽP
došlo, je MŽP povinno napravit své pochybení na základě tohoto explicitního upozornění,
tj, MŽP je povinno řízení EIA zastavit.
7. Poukazujeme na to, že vyjádření Pardubického kraje o souladu s územně plánovací
dokumentací k aktuální územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR Pardubického kraje,
schází, což je zásadní pochybení.
8. Je nutné si navíc uvědomit, že sice zákon č. 100/2001 Sb. sice explicitně nepožaduje,
aby záměr byl v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, ale v daném případě
je toto nezbytné z hlediska naplnění povinnosti MŽP dbát na hospodárné využití
veřejných finančních prostředků. Je zde totiž fundamentální rozdíl od situace, kdy si
Oznámení bez souladu s územním plánem podá soukromý investor. Tento soukromý
investor si sám nese riziko finanční ztráty, pokud se mu nepodaří získat změnu územního
plánu, která by umožnila jeho záměr realizovat. Pokud ale investorem je subjekt
hospodařící s veřejnými finančními prostředky, dopadá na všechny státní subjekty, které
ovlivňují vlastní proces, povinnost bdělosti, zda by se nemohlo stát, že by se staly
spolupodílníky na zavinění ztráty veřejných finančních prostředků a zjevné
nehospodárnosti. V takové situaci se MŽP jako příslušný úřad dle zákona č.100/2001 Sb.
nemůže vyvinit z povinnosti informovat Oznamovatele, státní subjekt hospodařící s
veřejnými finančními prostředky, že v daném případě nelze mít za na jisto položené, že
veřejné finanční prostředky vydané na proces EIA pod vedením MŽP nebudou
proplýtvané. Pokud toto není na jisto položené, je MŽP povinno jinému zabránit
nehospodárnému vydání veřejných finančních prostředků a MŽP je povinno na tuto
skutečnost Oznamovatele prokazatelně, tj. písemně, upozornit. Pokud by státní subjekt i
nadále trval na nehospodárném vydávání veřejných finančních prostředků, je MŽP
povinno oznámit toto pochybení příslušnému Finančnímu úřadu s podnětem ke kontrole.
MŽP v této kauze viditelně chybuje, neb nechává posuzovat za veřejné finanční
prostředky záměr předložený státním subjektem hospodařícím s veřejnými finančními
prostředky v situaci, kdy neproběhly právoplatně procesně povinné procesy územního
plánovaní a SEA, a tedy po rozsudku NSS týkajícího se explicitně posuzovaného
záměru, je zde více než jen riziko nehospodárného vydání veřejných finančních
prostředků. Vyzýváme tímto ministra MŽP, aby provedl v dané věci hloubkové šetření a
vyhrazujeme si právo o věci informovat příslušné orgány finanční kontroly. Požadujeme
tímto, aby ministr nejen věc důsledně prošetřil, ale zaslal nám do 30 dnů písemnou
odpověď, kde budou uvedeny konkrétní a účinná opatření k nápravě, která přijal.
Upozorňuje, že nedůsledným dodržováním zákonů ze strany MŽP mohou vzniknou velké
škody na zpožděních výstavby dopravní infrastruktury.
9. Na str. 6 doplněné dokumentace je uveden odkaz na jiné dokumentace, ale ve vlastní
dokumentaci EIA schází konkrétní podklady, na základě, kterých bylo posuzování
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prováděno. Je naprosto nepřípustné pouze odkazovat, a to ještě naprosto nepřesně na
jakési jiné dokumentace. Informace, které jsou základem posouzení musí být
SEZNATELNĚ integrální součástí textu dokumentace EIA předložené veřejnosti k
vyjádření. Toto v daném případě nenastalo a zveřejněná dokumentace EIA je takto jako
neúplná zatížena těžkou právní vadou.
10. V předložené dokumentaci schází posouzení na NATURA 2000 provedené osobou s
příslušnou autorizací. Posouzení osobou bez autorizace je nepřípustné. Dokumentace
EIA je takto jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
11. V předložené dokumentaci schází je sice přiloženo posouzení na veřejné zdraví, ale toto
posouzení nerespektuje povinně posuzované varianty záměru. Dokumentace EIA je takto
jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
12. Na str. 8 je uvedeno, že není zahrnuto hodnocení MÚK Ostrov. To je zásadní pochybení,
neb každé jednotlivé posuzování EIA musí zahrnout i kumulativní vlivy. Je tedy
nepochybné, že vlivy MÚK Ostrov musí zde být zahrnuty.
13. Na str. 8 je uvedeno, že po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny vyvolané silniční přeložky.
Takovou „dohodu“ nesmělo MŽP učinit, neb vyvolané silniční přeložky jsou nejen
nedílnou součástí záměru, ale musí být i povinně posuzovány z hlediska vyvolaných a
kumulativních vlivů.
14. Na str. 9 je odkaz na neurčitý počet přeložek. Takto nelze postupovat. Vyvolané přeložky
musejí být řádně specifikovány a v procesu EIA plnohodnotně posouzeny. Situace, že
probíhá hodnocení EIA na záměr, kde jím vyvolané dopady nejsou známy, je
nepřípustná.
15. Na str. 9 je odkaz na do procesu EIA nezahrnuté návazné stavby. Schází ale klíčové
stavby požadované legislativou, a to odpočívky. Tyto odpočívky zcela typicky jsou nad
100 vozidel a jako takové musí být posuzovány v EIA. Není možné problém „salámovat“,
takže často mnohahektarové odpočívky se budou řešit samostatně, přestože jsou
nedílnou částí projektu každé komunikace stejné jako napojení na místní a nadmístní
komunikace.
16. Na str. 10 je uvedeno, že R35 převezme část dopravy z D1. Schází ale uvedení, kolik
tisíc vozidel denně této dopravy bude. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
17. Schází ale, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na R43. Toto musí být
explicitně uvedeno pro modelování intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro
hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
18. Schází ale, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na silniční síť ze
severu, zejména ze směru z Německa. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
19. Na str. 10 je odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje. To je nepatřičné, neb tento
dokument už není v právní síle.
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20. Naprosto nesprávné je neposouzení varianty R43 s napojením u Svitav. Zdůvodnění
použité na str. 10 je doslova nesmyslné. To, že v již neplatném ÚP VÚC Pardubického
kraje byla R43 přes Staré město je k dnešnímu dni zcela irelevantní.
21. Tvrzeni na str. 10, že dokumentace hodnotí méně příznivý stav, je nedoložené. Navíc
takto nelze postupovat, neb kdyby to bylo přípustné, pak by se zpracovatel dokumentace
EIA mohl vyhnout jakémukoliv posouzení variant tím, že by místo seznatelného
hodnocení variant, což je jeho úkolem, mohl varianty jen verbálně odbýt. To, že
zpracovatel dokumentace EIA takto rezignoval na klíčový úkol, který je povinen na
základě své autorizace plnit, je důvodem k tomu, aby MŽP zahájilo proces šetření s touto
autorizovanou osobou ve věci odebrání autorizace. Požadujeme tímto písemnou
odpověď v této věci od MŽP, a to do 30 dnů.
22. Intenzity dopravy je nutné hodnotit v širším kontextu, a to včetně dopravy z Brna do
Hradce Králové/Pardubic s využitím D1. Je nepochybné, že tato trasa by byla více
preferována v situaci, kdy by byla realizována masivní zajížďka po R43 do Starého
města.
23. Trasy variant v oblasti, kde byl koridor R35 zrušen rozsudkem Nejvyššího správního
soudu jsou beze změny oproti první variantě dokumentace EIA, čímž je popřen smysl
doplňování dokumentace EIA.
24. Dokumentace odkazuje na str. 226 na seznam 9 výkresů. Tyto nebyly zveřejněny, čím je
znemožněno plnohodnotně dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je tedy zmařeno.
Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně MŽP zveřejňuje dokumentaci
s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
25. Dokumentace odkazuje na str. 226 na seznam 9 příloh dokumentace. Tyto nebyly
všechny zveřejněny, čím je znemožněno plnohodnotné dokumentaci připomínkovat.
Zveřejnění je tedy zmařeno. Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně
MŽP zveřejňuje dokumentaci s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
26. Dokumentace odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek. Stanovisko o souladu s ÚP VÚC
Pardubického kraje je irelevantní, neboť tento dokument není v právní síle. Ostatně ani
toto stanovisko schází.
27. Dokumentace odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek. Tyto nebyly všechny zveřejněny,
čím je znemožněno plnohodnotné dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je tedy
zmařeno. Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně MŽP zveřejňuje
dokumentaci s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
28. Je nutné brát v úvahu i základní principy posuzování situací, kdy jsou potenciálně
překračovány zákonné hlukové limity, kdy se musí k tíži žadatele brát i nejistota měření či
modelování. Toto dokládá např. dopis hlavního hygienika ombudsmanovi ČR (dopis č.j.
32.0-21.6.2007/23679 ze dne 23.7.2007). Toto není respektováno.
29. Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „... dbají
vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy
nebo povinnostmi dotčené osoby“. MŽP proto musí zastavit proces EIA do schválení
ZÚR Pardubického kraje, který zahrne i celý koridor R35.
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30.Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „…, aby
nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje „.
MŽP nesmí neoprávněné zatěžovat veřejnost zmatečným řízením o EIA k R35, kde se
dokonce ani nezabývá platným stanoviskem SEA z roku 1999, které MŽP vydalo pod č.j.
/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99. Toto stanovisko SEA je pro MŽP závazné a může být
překonáno jedině SEA pro plnohodnotné ZÚR Pardubického kraje.
31.Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „..., aby
nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje „.
MŽP nesmí neoprávněně zatěžovat veřejnost zmatečným řízením o EIA k R43, které je v
rozporu dokonce s platným rozhodnutím SEA z roku 1999, které MŽP vydalo pod č.j.
/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99 a kde je R43 vyloučena. Toto stanovisko SEA je pro
MŽP závazné a může být překonáno jedině SEA pro ZÚR JMK.
32. Celá EIA je zatížena těžkou právní vadou. Podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
se totiž provádí posouzení záměru na KAPACITU záměru a ne na jakékoliv jiné
parametry, které mohou být odvozovány z nějakých predikcí, jak bude záměr
provozován. Podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. musí být v části B/l/2 popsána
„Kapacita (rozsah) záměru". Kapacitou dopravní komunikace se nerozumí očekávaná
(nějak predikovaná) intenzita dopravy v nějakém, na zákonu 100/2001 Sb. nezávisle
stanoveném časovém horizontu (např. 10, 20, 30 let). Provoz komunikace totiž není
povolován na dobu určitou a není ani povolován (ani stanoviskem EIA ani jinak) na
nějaké (mezní) hodnoty intenzit dopravy, které někdo předikuje. Kapacitou záměru u
doprávní silniční komunikace počet vozidel, které tato komunikace je kapacitně schopna
přepravit. Oznamovatel záměru musí věrohodně doložit jak vysoce kapacitní silnici
navrhuje budovat. Pro věrohodné určení kapacity dopravní silniční komunikace je nutné
vycházet např. z všeobecně uznávaných norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73
6110. Zde je kapacita komunikace vázána na definovaný pojem „Úroveň kvality dopravy
(ÚKD)". Zjednodušeně řečeno kapacita komunikace R43 je dána počtem průběžných
jízdních pruhů a kapacita každého ze 4 předpokládaných pruhů je cca 20 tis. vozidel
denně, tj. jako kapacitu R35 a R43 je nutno brát celkem cca 80 tis. vozidel denně.
Zpracovatel dokumentace EIA zásadním způsobem a vědomě chybuje, neb kapitolu B/l/2
požadovanou přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. s názvem „Kapacita (rozsah)
záměru“ si svévolně přejmenoval na „Rozsah záměru" a kapacitu záměru neuvedl. Je
tedy nutné dokumentaci EIA bez dalšího odmítnout neboť nesplňuje požadavky zákona.
Stejně tak je nutné odmítnout posudek, který se nevypořádal s tímto dokumentovaným
pochybením.
33. Kapacita záměru, tedy údaj o cca 80 tis. vozidel denně, musí být podle zákona základem
i všech imisních a hlukových studií a musí být brán jako základní vstupní parametr pro
posuzování z hlediska NATURA 2000. Předložené posouzení je ve všech těchto částech
naprosto chybné, neboť nevychází z parametru požadovaného zákonem.
34. Podle závazných závěrů zjišťovacího řízení měly být v Dokumentaci EIA jednotlivě a
věcně vypořádány všechny připomínky (tj. všech subjektů) podané ve zjišťovacím řízení.
Toto se nestalo, což je zásadním pochybením zpracovatele Dokumentace EIA.
Dokumentaci EIA je tedy nutné vrátit ŘSD k přepracování a doplnění. Trváme na úplném
naplnění zákonného procesu EIA včetně splnění všech podmínek ze závěrů zjišťovacího
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řízení, tj. i plného vypořádání všech připomínek (tj. všech subjektů) podaných ve
zjišťovacím řízení, a to v doplněné Dokumentaci EIA.
35. Připomínky podané musí být citovány plně a ne zkracovány a přeformulovávány. Stalo se
tak pro prakticky všechny níže uvedené a dříve uplatněné připomínky. Zpracovatel
dokumentace vážně pochybil a vážně pochybilo i MŽP, které tento problém ponechalo
bez povšimnutí a doplněnou dokumentaci zveřejnilo. Na všech níže uvedených
připomínkách trváme a požadujeme jejich korektní vypořádání.
36. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Proces EIA byl zahájen oznámením pro úsek R35 „Vysoké Mýto - Staré Město". V
grafické reprezentaci v oznámení záměru této záměr nesahal západně od obce
Zámrsk. Není přípustné, aby po provedeném oznámení a zjišťovacím řízení byla
zpracována dokumentace pro jiný prostorově podstatně odlišný záměr a dokonce aby
byl měněn název procesu EIA. Úsek „MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" má západní
ukončení o řadu kilometrů více k západu a zasahuje tak i do prostoru obcí, které
nebyly zasaženy záměrem projednávaným ve zjišťovacím řízení. Záměr, pro který je
nyní předložena dokumentace EIA, je tedy podstatně prostorově odlišný od rozsahu
původního záměru v úseku „Vysoké Mýto - Staré Město". To je zcela nepřípustné a
toto samotné diktuje nutnost zahájit proces EIA od samého počátku.“
Odvolávání se na ust. § 7 odst. 5 cit. zákona je v dané situaci zcela nepřípadné, neboť to
nebylo MŽP, kdo rozhodl o předložení dokumentace na záměr o téměř 10 km delší a
nejedná se ani o novou variantu, ale prostě o 10 dalšího záměru, což je záměr, který sám
o sobě podléhá posuzování EIA. Je vhodné, aby si MŽP uvědomilo, že pokud volí taktiku,
že vědomě či z nedbalosti připouští nepřípustné kroky v procesu EIA, dává tím
argumenty odpůrcům posuzovaného záměru, což tito mohou uplatnit u soudu při
územním řízení a budou pak úspěšní a dojde k zpoždění možnosti realizovat předmětný
záměr, což mohou být i miliardové škody a bude nutné zjišťovat, kdo to zavinil.
37. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Proces EIA pro R35 musí být v souladu s navazujícími komunikacemi. Tomu v
daném případě tak není, protože není správně řešena návaznost na R43. Koridor pro
R43 je nyní stanoven v závazné Politice územního rozvoje jako koridor s možným
zakončením jak u Moravské Třebové tak u Svitav. Proces EIA není tedy v souladu se
schválenou Politikou územního rozvoje a musí být brány v úvahu obě varianty
koridoru R43 dle Politiky územního rozvoje."
Seznatelné porovnání variant nelze nahrazovat tvrzením, že byl do posuzování brán
nějaký „horší stav". To, že se potenciálně jedná o „horší stav" musí být seznatelně
doloženo, a to je právě účelem hodnocení EIA. Resignováním na seznatelné posouzení
variant je vážnou chybnou zpracovatele dokumentace, která podle našeho názoru
zakládá důvod k odebrání jeho autorizace. Proto tímto navrhujeme zahájit řízení o
odebrání autorizace a požadujeme písemnou odpověď do 30 dnů.
38. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následné MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
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„Ministerstvo životního prostředí odůvodněným způsobem vrátilo oznamovateli, ŘSD,
k přepracování dokumentaci EIA pro R43 v úseku od Svitávky po R35, a požaduje
aby byl hodnocen i koridor R43 ve směru na Svitavy. Z důvodu integrity rozhodování
centrálního orgánu, MŽP, je nyní nutné důsledně brát v úvahu toto rozhodnutí a
posuzování dokumentace EIA pro jakýkoliv úsek R35 musí také brát v úvahu možný
koridor R43 ve směru na Svitavy. Toto posuzované dokumentace nenaplňuje a proto
není v jejím posuzování možné pokračovat."
Seznatelné porovnání variant nelze nahrazovat tvrzením, že byl do posuzování brán
nějaký „horší stav". To, že se potenciálně jedná o „horší stav" musí být seznatelně
doloženo, a to je právě účelem hodnocení EIA. Resignování na seznatelné posouzení
variant je vážnou chybou zpracovatele dokumentace, která podle našeho názoru zakládá
důvod k odebrání jeho autorizace. Proto tímto navrhujeme zahájit řízení o odebrání
autorizace a požadujeme písemnou odpověď do 30 dnů.
39. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Trasa R43 vymezená v ÚP VÚC Pardubického kraje byla nejprve zpochybněna
samotným Zastupitelstvem Pardubického kraje, které ve stejný den, 14.12.2006, kdy
byl schválen ÚP VÚC Pardubického kraje, schválilo zadání pro změnu ÚP VÚC
Pardubického kraje, kdy měla být posuzována jiná trasa R35 než, která byla téhož
dne schválena. V této věci sice došlo v meziobdobí k posunu, ale věc dořešena není,
neboť ÚP VÚC Pardubického kraje je typem rozhodnutí, které je podle rozhodnutí
Ústavního soudu napadnutelné u Nejvyššího správního soudu. Jedním ze základních
pochybení při pořizování ÚP VÚC Pardubického kraje bylo nedodržení postupu
závazného pro MMR a celou státní správu, tj. respektování usnesení vlády č.
741/1999, které požadovalo koridor R43 Brno - Svitavy vymezit v procesu nového
územního plánu pro brněnskou aglomeraci (viz Příloha č. 1 bod e) tohoto UV). Tento
fakt nebyl zatím napadnut u Nejvyššího správního soudu, nicméně ÚP VÚC
Pardubického kraje u NSS již napaden byl, a to pro protiprávní postup při vymezování
koridoru R35. NSS vydal rozsudek č. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009, kterým
zrušil „územní plán velkého územního celku Pardubického kraje schválený
zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 se v části vymezení ploch a
koridorů veřejně prospěšných staveb D1 - stavba rychlostní silnice R35 se všemi
jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s
napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u
Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď…“. Tímto neexistuje žádná
schválená trasa pro R35 a nelze tedy smysluplně pokračovat v procesu ElA pro
posuzovaný úsek R35.“
Je nesprávné odvolávat se na zákon č. 100/2001 Sb. a zamítat výše uvedenou námitku.
Pro případ, že neexistuje žádná schválená trasa komunikace v územně plánovací
dokumentaci totiž vůbec není možné vést proces EIA. Proces EIA je návazný na územně
plánovací postupy, neb je přímo provázán s procesem návazným na územní plánování.
Je provázán s procesem územního řízení. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. totiž naprosto
jednoznačně v ust. § 43 odst. 5 uvádí, že „Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů
podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s
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vydaným územním plánem". MŽP proto bylo povinno zamezit neoprávněnému čerpání
veřejných finančních prostředků pro předmětný proces EIA, kde ani jedna trasa není v
souladu s územně plánovací dokumentací ZUR Pardubického kraje a tedy ani s
územními plány obcí na trase. Protože se jedná o závažné pochybení MŽP i ŘSD,
požadujeme, aby ministr MŽP věc nechal prošetřit a nechal zjednat nápravu, aby
nepokračovalo zneužívání veřejných finančních prostředků, které by mohlo i nést aspekty
trestného činu. Pokud šetření ministra potvrdí, že mohlo dojít k trestnému činu, je ministr
povinen věc ohlásit orgánům činným v trestním řízení. Požadujeme písemnou odpověď
do 30 dnů s uvedením výsledků šetření a konkrétních kroků k nápravě.
40. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Vzhledem k právnímu vakuu ve věci trasy R35 a vzhledem k probíhajícímu procesu
pořizování Zásad územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje není možné
pokračovat v procesu EIA pro předmětný úsek R35 do doby právoplatného schválení
ZÚR Pardubického kraje.“
Je nesprávné odvolávat se na zákon č. 100/2001 Sb. a zamítat výše uvedenou námitku.
Pro případ, že neexistuje žádná schválená trasa komunikace v územně plánovací
dokumentaci totiž vůbec není možné vést proces EIA. Proces EIA je návazný na územně
plánovací postupy, neb je přímo provázán s procesem návazným na územní plánování.
Je provázán s procesem územního řízení. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. totiž naprosto
jednoznačně v ust. § 43 odst. 5 uvádí, že „Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů
podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s
vydaným územním plánem". MŽP proto bylo povinno zamezit neoprávněnému čerpání
veřejných finančních prostředků pro předmětný proces EIA, kde ani jedna trasa není v
souladu s územně plánovací dokumentací ZUR Pardubického kraje a tedy ani s
územními plány obcí na trase. Protože se jedná o závažné pochybení MŽP i ŘSD,
požadujeme, aby ministr MŽP věc nechal prošetřit a nechal zjednat nápravu, aby
nepokračovalo zneužívání veřejných finančních prostředků, které by mohlo i nést aspekty
trestného činu. Pokud šetření ministra potvrdí, že mohlo dojít k trestnému činu, je ministr
povinen věc ohlásit orgánům činným v trestním řízení. Požadujeme písemnou odpověď
do 30 dnů s uvedením výsledků šetření a konkrétných kroků k nápravě.
41. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Podle rozsudku NSS č. 1 As 111/2008-363 ze dne 20. května 2009 je judikováno, že
„Jinými slovy - byla-li daná varianta v procesu SEA vybrána nezákonně, nemůže být
další rozhodnutí (tj. stanovisko EIA), které stojí na tomto podkladu, zákonné" a „ je-li
nezákonné stanovisko SEA, je tím samým nezákonné i stanovisko EIA". Po zrušení
části koridoru R35 rozsudkem NSS č. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009 je
nezákonná i SEA k ÚP VÚC Pardubického kraje, a tedy pokud nemá být nezákonný
tento předmětný proces EIA, pak musí být pozastaven do doby provedení nové SEA,
tj. SEA k ZÚR Pardubického kraje.“
Připomínka nebyla vůbec vypořádána.
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42. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Dokumentace EIA musí být odmítnuta, neboť zcela zamlčela dopravní význam a
funkční zařazení R35 jako součásti evropské sítě TEN-T."
Doplnění je nedostatečné, neb nelze je doplnit konstatováním, že se jedná o síť TEN-T,
ale je nutné posoudit také dopady takto vzniklé, a to včetně nárůstu dopravy v transevropském měřítku, vlivů složení dopravního proudu (tj. vyšší než průměrný podíl těžké
kamionové dopravy a její rozložení do celé noční doby), atd. Je nutné také vzít v úvahu
specifické formulace v Politice územního rozvoje, článek (23).
43. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Dokumentace EIA musí být odmítnuta, neboť je zmatečná i z hlediska návaznosti na
R43. Na str. 8 se uvádí, že R43 naváže u Starého Města, na str. 26 je R43
definována jako Brno - Svitavy.“
Oprava nebyla provedena. Definice R43 musí být v souladu s PÚR.
44. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Je naprosto nedostatečně zpracováno modelování dopravních intenzit. Není ani
zpracováno na standardně používaný výhled 30 let, tj. do roku 3039, ale není
zejména nijak vyhodnocen budoucí stav dopravy po napojení na síť TEN-T a zejména
na R43. Nejsou naprosto zhodnoceny klíčové otázky převedení dopravy z dnešní
D1.“
Výhled na 30 let je standardně používanou dobou pro predikce. Navíc upozorňujeme, že
nestačí provádět posuzování na nějaké predikce. Nic takového zákon č. 100/2001 Sb. v
platném znění neumožňuje a státní správa smí činit jen to, co zákon nařizuje a nic jiného.
Posuzování EIA tedy musí být v souladu s dikcí cit. zákona, který nařizuje přisuzovat
záměry z hlediska jejich kapacity a rozsahu. Kapacitou je v daném případě 80 tisíc
vozidel/denně – detaily jsou rozebrány výše.
Dokumentaci EIA, stejně jako oznámení EIA, je nutno odmítnout a vrátit oznamovateli jako
nedostatečně zpracované. Není možné pokračovat v procesu EIA, protože je tu nebezpečí
plýtvání veřejnými finančními prostředky ve velkém rozsahu.
Žádáme MŽP, aby postupovalo v souladu se zákony a principy dobré státní správy a bez
prodlení Oznámení EIA i Dokumentaci EIA vrátilo oznamovateli jako neprojednatelné.
Za občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích
doc. Petr Firbas
předseda OS
Za občanské sdružení Lipovec
Ing. Jan Vaňous
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předseda OS

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodům:
1. – 5.:
Postup procesu EIA kritizovaný v rozsáhlých připomínkách není v rozporu s žádným
ustanovením zák. č. 100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č.
100/2001 Sb. nikde nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se
záměrem předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu
dalších variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
6. – 8.:
Vyjádření KÚ Pardubického kraje je uvedeno v Části H - Příloha dokumentace EIA.
9.:
Citace podkladů, ze kterých čerpala dokumentace je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.
V přílohách dokumentace je nutno uvést podklady, které se bezprostředně dotýkají procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
10.:
V příloze dokumentace je uvedeno povinné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody,
že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymazené ptačí oblasti ani na evropsky
významné lokality. V takové případě se žádné posouzení na NATURA 2000 provedené
osobou s příslušnou autorizací nezpracovává.
11.:
Posouzení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno dle příslušných metodik a v souladu s §19
zák. č. 100/2001 Sb.
12.:
Kumulativní vlivy MÚK Ostrov jsou v respektovány v dostatečné míře pro proces EIA.
K bodu 13. a 14.:
Vlivy silničních přeložek budou řešeny samostatnými procesy EIA včetně kumulativních vlivů.
15.:
Odpočívky nejsou v současné době přesně specifikovány. V případě jejich realizace budou
samostatnými procesy EIA včetně kumulativních vlivů.
16. - 18., 22.:
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy z D1, R43 a ze severu.
19.:
Odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje se nijak nepodílí na posuzování vlivů na životní
prostředí.
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20. a 21.:
Dokumentace zde dokládá, že hodnotí méně příznivý stav (s vyšší dopravní zátěží), což je
povinností zpracovatele dokumentace.
23.
Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu záměru
s územně plánovací dokumentací.
24., 25.:
Zákon č. 100/2001 Sb. v § 8 stanoví, že příslušný úřad zveřejní na internetu vždy alespoň
textovou část dokumentace.
26.:
Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu, odboru
strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
27.:
Stanovisko a vyjádření jsou součástí dokumentace a v jejím rámci byly zveřejněny.
28.:
Jak hluková, tak rozptylová studie jsou zpracovány podle závazných metodik a respektují
příslušné nejistoty měření a modelování.
29. a 30.:
Dle zák. č. 100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm
ÚPD.
31.:
EIA k R43 není předmětem tohoto procesu EIA.
32. a 33.:
EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu životního prostředí a ochrany
veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus) vyžadují striktně stanovení
výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty vycházejícími ze sčítání dopravy,
výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.
34. a 35.:
Uvedené připomínky byly v dokumentaci i doplněné dokumentaci vypořádány dostatečným
způsobem (dle požadavků zák. č. 100/2001 Sb.).
36.:
Zák. č. 100/2001 Sb. nikde nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela
totožný se záměrem předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné
možnosti návrhu dalších variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
37.:
Uvažování nejhoršího možného stavu je povinností zpracovatele dokumentace. Dle zák. č.
100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm ÚPD.
139

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

38.:
Koridor pro R43 ani R43 není předmětem tohoto procesu EIA.
39. – 41.:
Dle zák. č. 100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm
ÚPD.
42.:
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy evropské sítě TEN-T.
43.
V rámci procesu EIA byly řešeny maximální intenzity bez ohledu na detailní napojení R43.
44.:
Výhled 30 let není standardně používaný ani nijak legislativně parametrizovaný. Pouze dle
hygienických předpisů by měl být zpracován výhled na cca 10 let. V dokumentaci
použitý
výhled k roku 2025 je zcela dostatečný. Navíc pro vzdálenější výhled nejsou k dispozici
přesné emisní parametry motorových vozidel.
EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu životního prostředí a ochrany
veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus) vyžadují striktně stanovení
výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty vycházejícími ze sčítání dopravy,
výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.

Občanské sdružení R35 Litomyšl
doručeno 7. 10. 2010
Stanovisko občanského sdružení „ R35 Litomyšl“ k doplňku EIA R35 dle § 8 odst. 2 a 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ve věci doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní silnice R35
v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“ na životní prostředí.
V souladu s výše uvedeným zákonem Vám zasílám stanovisko našeho občanského sdružení
k doplňku EIA R35 v níže uvedených třinácti stručných bodech:
1. Pokračování chybných rozhodnutí - původní nesmyslné rozdělení města komunikací by
pokračovalo dál, pojďme chyby napravit a ne v nich pokračovat
2. Došlo by k oddělení městské části Kornice od vlastního města, přestože jsou zde
dlouhodobě patrné integrační snahy
3. Územní plán města předpokládá ve směru na městskou část Kornice výstavbu rodinných
domů - je to jediná oblast, kam se může město rozvíjet
4. Narušení historického rázu města
5. Zábor zemědělské půdy
6. Dopad na zdraví obyvatel
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7. Střet s lokalitou velkého významu
8. Násypy zeminy
9. Vliv na archeologické památky
10. Domy u komunikace I/35
11. Ohrožení rybníků
12. Vodní tok Gregorka
13. Židovský hřbitov
ad 1)
Ti, kteří o umístění komunikace protínající město Litomyšl před třiceti lety rozhodovali, učinili
osudové chybné rozhodnutí, kdy narůstající dopravu ze Smetanova náměstí přesunuli nikoliv
za město, ale novou komunikací rozetnuli město na dvě částí. Následky tohoto rozhodnutí
nese město dodnes. Jestliže dojde k rozdělení města na dvě části, jedná se o jizvu, kterou
není možné ani po dalších desítkách let zacelit. Oddělením dvou částí města od sebe (bez
ohledu na množství podchodů, nadchodů či přechodů) totiž město ztrácí svoji integritu. V
některých městech je přirozenou dělící hranicí řeka, rozdělující město na dvě části. Ta však
mívá charakter klidné, odpočinkově zóny. Oproti tomu v našem případě rozdělila město
frekventovaná komunikace, na které se v průběhu let provoz zmnohonásobil. Negativní
dopad na zdraví obyvatel města je nesporný. Chybu, která před třiceti lety nastala, nyní
můžeme napravit. Máme šanci obnovit územní integritu města a umístit nově budovanou
dálnici tak, aby se město dopravně zklidnilo a současně aby se umožnil další rozvoj města
směrem severním a směrem severovýchodním. Je naší povinností tuto šanci využít.
Nepokračujme v chybných rozhodnutích a přestaňme město rozdělovat. Jestliže
dokumentace EIA přičítá základní variantě psychologické a estetické dopady, měla by se
adekvátně tomu zmiňovat i o dopadech estetických a psychologických subvarianty Sedliště jih, která bude město i nadále rozdělovat.
ad 2)
Nedílnou součástí města jsou totiž Kornice. Je to městská část, nikoliv samostatná obec.
Oddělit tuto městskou část dálnicí by znamenalo zopakovat tutéž chybu po třiceti letech.
Věříme, že se tak nestane, že jsme se již dostatečně poučili. Tato městská část se jednou
spojí s vlastním městem zástavbou. Nebude to jistě v horizontu několika málo let, ale
nepochybně se tak jednou stane. Územní plán města předpokládá výstavbu rodinných domů
směrem ke Kornicím. Tato výstavba s podporou města již před lety začala, když desítky lidí
zakoupily stavební parcely a zahájily výstavbu. Naopak rozvoj části města Kornice se
předpokládá v opačném směru, tedy na jih a jihozápad. Není možné ignorovat tyto integrační
snahy a umístit mezi tyto rozvíjející se městské části dálnici. A v tomto případě se nebavíme
o pouhé přeložce stávající rychlostní komunikace. Všeobecně známými jsou odhady, podle
kterých má tato komunikace odlehčit stávající dálnici Dl až čtyřiceti procenty jejího nynějšího
provozu! Kdo může s vážnou tváří umístění podobné komunikace do rozvojového prostoru
města navrhovat? A kdo to půjde říct těm lidem, kteří tam staví ty rodinné domy?
ad 3)
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Další rozvoj města totiž není myslitelný bez prostoru. Prostoru, jehož se obyvatelům města
pro bydlení a rekreaci již nyní téměř nedostává. Ve směru na Svitavy vzniká průmyslová
zóna, další ve směru na Vysoké Mýto. V těchto případech se jedná jednoznačně o pozitivní
snahu města, přinášející pracovní příležitosti. Logicky však toto území bydlení a rekreací
sloužit nemůže. Celý jih a jihozápad města je však rovněž uzavřen, a to podnikatelskou
činností společnosti Školky Litomyšl s.r.o. Přínos této společnosti pro město je rovněž
nepochybně kladný, je významným a stabilním zaměstnavatelem, nabízí své produkty
obyvatelům, pro obyvatele je její areál jistě přijatelnější ve stávající „zelené podobě" než při
odlišné činnosti, např. průmyslové výrobě, ale zásadním negativem je, že je oplocením jejího
areálu prakticky znemožněn volný pohyb obyvatel a další rozvoj výstavby směrem na jih, a to
po celé délce města, od silnice na Osík až po silnici na Morašice. Dalších volných
rozvojových ploch mnoho není. Město se nemůže rozvíjet pouze směrem na Poličku, neboť v
těsné blízkosti se nachází samostatná obec Benátky. Za tohoto stavu je zcela přirozeným
východiskem další rozvoj města směrem na Kornice, kde je zcela logicky plánována platným
územním plánem města další zástavba rodinných domů.
ad 4)
Odmítáme dálnici rovněž z důvodu obavy o narušení historického rázu našeho města.
Zámek spolu s okolím je památkou UNESCO, je národní kulturní památkou, ve městě je
památková zóna. Snaha maximálně přiblížít dálnici historickému centru města je
nesmyslným hazardem s dědictvím našich předků. V tomto smyslu nesouhlasíme se
závěrem dokumentace EIA, podle kterého se vedení rychlostní komunikace nedotkne
nemovitých kulturních památek.
ad 5)
Přestože se na první pohled může zdát, že je u základní varianty v porovnání se
subvariantou Sedliště - jih větší zábor zemědělské půdy, pravý opak je pravdou. V Tab. E.2 Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih jsou u položky Vliv na půdu a lesy
obě varianty administrativní chybou zpracovatele zaměněny. Nicméně z tabulky vyplývá, že
celkový zábor pozemků je u obou variant srovnatelný. Ve skutečnosti tomu tak ale není!
Zatímco základní varianta rozděluje zemědělské pozemky na přibližně stejně velké a bez
problémů obhospodařovatelé lány, u subvarianty Sedliště - jih tomu tak není. Tato
subvaríanta totiž do značné míry vede trasu budoucí rychlostní komunikace podél stávající
komunikace I/35. Tím mezi těmito dvěma komunikacemi vzniká pruh zemědělské půdy v
šířce 10 až 190 metrů, který je buď zcela neobhospodařovatelný, nebo velmi ztíženě
obhospodařovatelný, s výrazně sníženými výnosy. Tento zásadní dopad na zemědělskou
půdu však v dokumentaci prozatím zohledněn není, neboť v dokumentaci je uvažován pouze
zábor vlastním tělesem komunikace. To je závažná chyba stávající dokumentace EIA. Nelze
totiž porovnávat pouze množství pozemků vlastního záboru, ale je potřeba též přičíst tyto
související neobhospodařovatelné pozemky. Jejich negativní dopad nelze opomenout, neboť
subvarianta Sedliště - jih přináší znehodnocení dalších téměř 45 hektarů zemědělské půdy!
Přesné porovnání variant okolí Litomyšle (zahrnuje území obcí Bohuňovice, Litomyšl, Řídký,
Sedliště a Tržek) je potom následující (údaje jsou v m2):
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Základní trasa Varianta Sedliště jih
Neobhospodařovatelné
Součet
pouze komunikace pozemky při variantě Sedliště Sedliště jih
jih
celkem
295101

112337

112337

2.tř

110105

143784

2000

145784

3.tř

66026

121778

215300

337078

4.tř

7649

41277

177300

218577

5.tř

6153

4425

53000

57425

celkem

485036

423601

447600

871201

ochrany

Z uvedeného vyplývá, že zábor pozemků v okolí Litomyšle při základní variantě činí pouhých
48,5 ha, zatímco při subvariantě Sedliště - jih činí téměř dvojnásobek, a to 87,1 ha.
Subvarianta Sedliště - jih je tedy k zemědělské krajině mnohem méně citlivá. Tuto zásadní
skutečnost však dokumentace EIA vůbec nezmiňuje a tento dopad na zemědělskou půdu
zcela ignoruje, resp. tento úhel pohledu otáčí v neprospěch základní varianty.
ad 6)
Z dokumentace EIA jednoznačně vyplývá, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak z
hlediska hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví obyvatel příznivější základní varianta
(vzdálenější od centra města) v porovnání z tzv. subvariantou Sedliště - jih (přibližující se
centru města). Bylo jednoznačně konstatováno, že uvedením rychlostní komunikace do
provozu dojde k výraznému snížení úrovně zdravotního rizika (neboť stávající komunikace
I/35 vede přímo centrem města). Z tabulky E.2 - položky Vliv na kvalitu ovzduší vyplývá, že u
základní varianty dojde k mnohem významnějšímu poklesu koncentrací škodlivých látek v
ovzduší než je tomu u subvarianty Sedliště - jih. Tím dojde k významnému snížení
zdravotních rizik u řádově tisíců obyvatel. Toto je základní argument pro realizaci základní
varianty. Vážnost tohoto argumentu nemůže vyvážit vůbec nic.
ad 7)
Zatímco základní varianta se střetává pouze s jednou lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem), subvarianta Sedliště - jih se střetává s jednou
lokalitou velkého významu, kterou je přemostění Kornického potoka a průchod přes porosty
vlhkých luk.
ad 8)
Subvarianta Sedliště - jih je ke krajině méně citlivá rovněž tím, že ve zvýšené míře (v
porovnání se základní variantou o více než 330.000 m3) využívá násypů a tím výrazněji
narušuje vzhled krajiny.
ad 9)
Zatímco základní varianta prochází jedinou archeologickou lokalitou (Němčice), subvarianta
Sedliště - jih v porovnání s tím prochází celkem čtyřmi velmi významnými lokalitami (Nedošín
a Sedliště).
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ad 10)
U rodinných domů samostatně stojících u stávající komunikace I/35 a náležejících k obci
Sedliště by v případě realizace subvarianty Sedliště - jih došlo k tomu, že by byly sevřeny do
úzkého koridoru mezi novou komunikaci R/35 a stávající komunikaci I/35 plnící funkci
přivaděče do města Litomyšle. Obyvatelé těchto domů by byli v neúnosné míře obtěžování
hlukem a zplodinami ze všech stran.
ad 11)
Zpracovatel dokumentace se dle našeho mínění dopustil nemístné argumentace, když
poukázal na to, že případnou výstavbou v trase subvarianty Sedliště - jih nedojde u určitých
uvedených aspektů ke zhoršení stávajícího stavu. Jedná se o námitky města Litomyšle
ohledně přiblížení se přírodní památce Nedošínský háj a námitky obce Tržek ohledně rizika
případné havárie, úniku ropných látek a následného zamoření rybníků a hnízdišť ptactva. Je
pravdou, že stávající vedení komunikace I/35 je obdobné, avšak nežádoucí ovlivnění
přírodní památky je nesporné, stejně jako ohrožení rybníků. Nová komunikace by měla tato
rizika eliminovat, nikoliv je zachovat. Zpracovatel dokumentace by měl především
porovnávat obě varianty navzájem (kdy základní varianta je v tomto aspektu k životnímu
prostředí nepochybně šetrnější) a nikoliv poukazovat na stávající neúnosný stav.
ad 12)
V km 56,7 - 58,5 trasa prochází biologicky významným územím a pramennou oblastí
drobného vodního toku Gregorka, který protéká historickou částí města a to při výustění trati
zatrubněným profilem. Ten není schopen pojmout další povrchové vody vznikající na
zpevněné ploše silnice a zvětšení průtočného profilu je v historické zástavbě (včetně zámku UNESCO) nereálné. Z uvedených důvodů je nereálná i výstavba komunikace v trase
subvarianty Sedliště - jih. Na tuto zásadní připomínku, uplatněnou Městem Litomyšl,
zpracovatel dokumentace adekvátně nereaguje.
ad 13)
V neposlední řadě pak musíme poukázat na etickou stránku věci. V bezprostřední blízkosti
tělesa dálnice u navrhované subvarianty Sedliště - jih se nachází židovský hřbitov.
Považujeme v této souvislosti za zbytečné cokoliv dodávat. Máme totiž za to, že z
uvedeného důvodu, zejména s přihlédnutím k osudu občanů našeho města židovského
původu v období druhé světové války, je krajně nevhodné hovořit o této variantě jako o
variantě, jejíž realizace by vůbec mohla připadat v úvahu.
Z výše uvedených důvodů obyvatelé města Litomyšle a členové našeho občanského
sdružení důrazně odmítají subvariantu rychlostní komunikace Sedliště - jih rozdělující město
a navrhují, aby byla realizována varianta původně schválená, tedy varianta schválená
usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006, při jednání dne
18. 5. 2010, v rámci nynější dokumentace EIA označená jako základní trasa.
Mgr. Aleš Velc
předseda sdružení
R 35 Litomyšl
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1. - 3. Lze souhlasit, že subvarianta Sedliště jih odděluje městskou část Kornice a více
zasahuje do rozvojového prostoru města Litomyšle.
4. K významnému ovlivnění historického centra města z hlediska vlivů na krajinný ráz
pravděpodobně nedojde v žádné ze subvariant, ale je fakt, u varinty Sedliště – jih budou tyto
vlivy větší.
5. Lze souhlasit s tezí, že v subvariantě Sedliště – jih vzniknou velké plochy
neobhospodařovatelné nebo obtížně obhospodařovatelé zemědělské půdy.
6. Ve vztahu k městu Litomyšl je jednoznačně z hlediska vlivů na veřejné zdraví vhodnější
subvarianta základní trasa.
7. S konstatovaným vlivem na VKP lze souhlasit.
8. Z hlediska vizuálních vlivů jsou vysoké násypy vždy významně nepříznivější než vedení
komunikace v rovině nebo dokonce v zářezu.
9. Z hlediska vlivu na archeologické památky je subvarianta základní trasa příznivější.
10. Vlivy hluku a imisí jsou skutečně u rodinných domů samostatně stojících u stávající
komunikace I/35 a náležejících k obci Sedliště u varianty Sedliště – jih nepříznivé.
11. Zde lze konstatovat, že vlivy obou subvariant budou podlimitní, ovšem u varianty
základní trasa menší.
12. Detailní sytém odvodnění komunikace bude řešen v dalších stupních technické
dokumentace. Kdy bude muset tato situace bezpečně vyřešena na základě
hydrotechnických modelů.
13. Zde se projevuje větší vliv subvarianty Sedliště – jih na kulturní památku.

Občanské sdružení Švábenice
30. 9. 2010
S ohledem na působnost Občanského sdružení Švábenice si dovolujeme vznést následující
připomínky k hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí v oblasti naší
působnosti, t.j. přibližně v km 48-56.
1. Dovolujeme si upozornit, že vodárenský zdroj Bohuňovice je využíván skupinou obcí
/Bohuňovice, Netřeby, Řídký a Sedliště / v oddílu D.1.5, tab. D.12 je chybně uvedeno pouze
využití pro obec a namítáme hodnocení jeho ovlivnění jako "málo pravděpodobné". Stejně je
hodnoceno i ovlivnění vodárenského zdroje Litomyšl Li1 /ve skutečnosti je využíván jen pro
část města/, trasa Sedliště - jih nezasahuje do jeho ochranného pásma a předpokládané
zářezy max. 8,5m pod stávajícím povrchem terénu zdaleka nedosáhnou úrovně vodního
zdroje v údolí řeky Loučné.
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Navrhujeme přehodnocení vlivů na vodárenský zdroj Bohuňovice i při současných
předpokladech, provedení další etapy průzkumných prací a z důvodu snížení rizika ohrožení
změnu umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné pásmo tohoto
vodárenského zdroje.
Žádáme o doplnění závěrů D.I.5. a opatření k prevenci . D.IV. 1.4 o zajištění monitoringu
stavu a kvality vodárenského zdroje Bohuňovice před, v průběhu a po dokončení záměru, a
aby v případě zjištění zhoršení výchozího stavu byla nápravná opatření provedena na
náklady investora.
2. Dovolujeme si upozornit, že údaje o záboru půdy z kapitoly B.lI.1. uvedené na str. 18 pro
základní trasu R35 jsou v tab. D.17. na str. 151 a v tab. E.2 na str. 207 uvedeny u
subvarianty Sedliště-jih.
Žádáme o opravu této záměny včetně doprovodného textu /str. 209/ a o zohlednění v
závěrečném výroku. Dovolujeme si namítnout, že pro venkov má kvalitní zemědělská půda
jako základní výrobní prostředek zásadní význam a z tohoto pohledu se nám hodnocení
záboru půdy pouze jako poměrně významného jeví nedostatečné.
3. Nelze souhlasit s hodnocením, že z hlediska rozvoje sídel je méně příznivá subvarianta
Sedliště - jih, v případě obcí Bohuňovice a Sedliště je tomu právě naopak. V případě
Litomyšle- Nedošína by bylo seriózní přiznat, že rozvoj obce severním směrem omezuje
skladištní oblast, železniční trať, terénní zlom, silnice I/35 a teprve poté plánovaná trasa R35
Sedliště-jih, která by byla částečně odcloněna vzrostlou zelení kolem silnice I/35. Obdobně
problematická je i argumentace územním plánem obce Řídký, kdy bez porovnání obou tras
na mapě není možné jednoznačně upřednostnit některou z nich.
Žádáme o zohledněni těchto skutečnosti v kap. E.ll a F.
4. Nesouhlasíme se způsobem vyřízení našeho požadavku, aby byl prověřen výskyt vodních
Coleopter v pramenné oblasti Hrušová. Připomínka byla zohledněna v dokumentaci pouze
doplněním do kap. C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území. Ověření výskytu
kriticky ohrožených druhů červeného seznamu není zdokumentováno a není zohledněno ani
ve výroku. Domníváme se, že tento postup je v rozporu s ust. § 1, odst. 3, zák. č. 100/2001
Sb. v platném znění, který mimo jiné stanoví, že účelem posuzování vlivů na životní prostředí
je získat odborný podklad pro vydání rozhodnutí.
Opakovaně žádáme o prověření výskytu kriticky ohrožených druhů vodních Coleopter v
pramenné oblasti Hrušová a zohlednění výsledku šetření ve výroku.
5. V případě vodárenského zdroje Cerekvice nad Loučnou-Pekla žádáme, aby byl v rámci
procesu EIA proveden podrobný hydrogeologický průzkum lokality, na jehož základě by bylo
možno v závěrečném stanovisku jasně a úplně specifikovat opatření pro vyloučení rizika
ohrožení tohoto vodárenského zdroje.
6. Vzhledem k ust. § 5 odst. 2 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění, které stanoví, že při
posuzováni vlivů záměru na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v
dotčeném území v době oznámení záměru, nelze akceptovat porovnání řešení variant
záměru v kap. E., kdy "nulovou variantou" je stav v roce 2025. Žádáme o porovnání se
stavem současným a zohlednění jeho výsledků ve výroku.
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7. Navrhujeme prověření správnosti údajů v tab. E.2. na str. 207. Kromě výše uvedené chyby
u záboru zemědělské půdy se jeví nesprávně např. i vliv na povrchové vody /u subvarianty
Sedliště-jih, která je o cca 0,5 km kratší než základní trasa je uveden objem dešťové vody z
komunikace za rok o víc než 6000 m3 vyšší než u základní trasy/. Za nedostatek také
považujeme, že u základní varianty není uvedeno jako vliv na hydrogeologické poměry a
zdroje vody přiblíženi trasy k OP Cerekvice-Pekla, a u vlivu na flóru a ekosystémy střet s
lokalitou malého významu Bousovka. Za rozdílný u obou variant lze považovat také vliv na
louky podél Končinského potoka a lesní porost Švábenice.
Vzhledem k uvedeným nesrovnalostem si dovolujeme navrhnout, aby dokumentace vlivů na
životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov - Staré Město, verze 2, byla
zpracovateli vrácena k odstranění chyb a doplnění, aby byly v co největší míře odstraněny
nedostatky ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při jejím zpracování /viz kap. D.VI./.
Jen v tom případě bude naplněn smysl zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí v úplném znění a posílena důvěra veřejnosti v právní stát.

S pozdravem
Pavol Farkašovský
předseda Občanského sdružení Švábenice

Stanovisko zpracovatele posudku:
1. Požadavky respektovány v podmínkách návrhu stanoviska EIA.
2. Uvedená záměna je řešena v rámci tohoto posudku.
3. Při celkovém hodnocení má subvarianta Sedliště – jih reálně větší vliv na rozj obcí.
4. Požadavek na prověření výskytu kriticky ohrožených druhů vodních Coleopter v pramenné
oblasti Hrušová byl zapracován do podmínky návrhu stanoviska EIA.
5. Minimalizace a eliminace vlivů na vodárenský zdroj Cerekvice nad Loučnou – Pekla je
uložena podmínkami návrhu stanoviska EIA.
6. V kapitole E je řešeno pokračování nulové varianty, protože se předpokládá postupná
realizace R35 od Hradce Králové (přesněji od Opatovic) a v roce 2025 nemůže nastat stejný
stav intenzit dopravy jako v době zpracování dokumentace. Charakteristika současného
stavu je provedena v kapitole C dokumentace a z ní také posouzení vychází.
7. Jednoznačná záměna čísel u uáboru ZPF je řešena v rámci tohoto posudku, ostatní
uváděné nejasnosti se na provnání subvariant nijak nepodílejí.

Jaromír Holub
11. 10. 2010
Vyjádřením k dokumentaci vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov- MÚK Staré Město ze dne 20.10.2009 uvádějí obyvatelé Knířova - místní části města
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Vysoké Mýto zastoupené Jaromírem Holubem, bytem Vysoké Mýto Knířov 20, nárůst
zdravotní zátěže způsobenou koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5, která
vznikne v důsledku výstavby resp. následného provozu na rychlostní silnici R35. V daném
vyjádření je požadováno opatření k omezení uvedené imisní zátěže a to formou výsadby
izolační zeleně s protiprašnou funkcí v úseku 42,5 km - 44 km směrem k osadě Knířov v šíři
minimálně 15 m.
Ve vámi uvedeném vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru rychlostní silnice R35 v
úseku MÚK Ostrov- MÚK Staré Město na životní prostředí, k danému uvádíte: „Investor se
nebrání sadovým úpravám kolem komunikace, nemůže však pro ně vykupovat pozemky.
Sadové úpravy požadované obcí je možné provádět pouze na obecních pozemcích.". Vaše
vyjádření se zdánlivě vypořádává s výše uvedeným požadavkem výsadby zeleně, ale není
řešením k omezení šíření suspendovaných části PM10 a PM2,5, tedy imisní zátěže vzniklé
výstavbou (provozem) R35. Z tohoto důvodu se nelze s Vaší formulací jako vypořádáním s
připomínkou k vlivům záměru silnice R35 na životní prostředí spokojit a nadále požadujeme
zpracování řešení pro zabránění vzniku výše popsané zvýšené zdravotní zátěže.
Námi požadovaná výsadba zeleně má být součástí silnice R35 a ne obecních pozemků, jak
uvádíte, neboť vegetační úpravy, které mají snížit negativní projevy silničního provozu (hluk,
exhalace, prach apod.) jsou zahrnuty i v doporučené české technické normě ČSN 736101,
která obsahuje bližší podrobnosti při postupu přípravy výstavby komunikací dle § 16
prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb., která stanoví obecné technické požadavky pro stavbu
dálnice, silnice a místní komunikace dle § 16 odst. 3 zák. 13/97 Sb. O pozemních
komunikacích. Uvedený zákon dále v § 13 uvádí, že silniční vegetace je příslušenstvím
dálnice, silnice a místní komunikace, lze ji tedy dle našeho názoru umístit např. do silničního
pomocného pozemku podél plánované silnice R35.
Dále k vaší formulaci uvádím, že vámi nazvané sadové úpravy nežádáme jako obec, ale jako
skupina občanů, a proto vaše vyjádření k našemu požadavku v rámci vyjádření k
dokumentaci vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK
Staré Město nelze za vypořádání považovat.
Za obyvatele Knířova
Jaromír Holub

Stanovisko zpracovatele posudku:
Tento požadavek je v rámci silničního pozemku zohledněn v následující podmínce návrhu
stanoviska EIA:
-

zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími
parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

V prostorech mimo silniční pozemek je pak zohledněn v následující podmínce:
-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a
poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude
proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže provádět
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výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele, taktéž nemůže
vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace a doprovodná
zařízení)

Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
11. 10. 2010
Organizační jednotka občanské sdružení Děti Země pod názvem Děti Země - Klub za
udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) posílají tímto MŽP ke lhůtě 30 dní (k 08.10.2010)
níže své vyjádření.
Podrobné námitky
1) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.1 ze dne 5.11.2009 v bodě 2.3.
uvedly toto:
„2.3. Absence porovnání napojení silnice R35 s R43 ve variantách - u Svitav a u Starého
Města
Proces EIA musí být v souladu s navazujícími silnicemi. Koridor silnice R43 je nyní dle
Politiky územního rozvoje (PÚR) stanoven jako koridor s možným zakončením u Moravské
Třebové (zachovat MÚK Staré Město-východ či vypustit, příp. přemístit) a u Svitav (jiné
umístění MÚK Opatovec).
Proces EIA není tedy v souladu se schválenou PÚR, neboť musejí být z dopravního (jiné
dopravní vztahy a intenzity) a ekologického hlediska (jiné vlivy na zábor půdy, na podzemní
vody, hluk a emise v místě MÚK apod.) brány obě varianty. MŽP vrátilo k přepracování
dokumentaci EIA pro silnici R43 v úseku Svitávky - silnice R35, neboť požaduje, aby byl
vyhodnocen i koridor R35 ve směru na Svitavy. Z důvodu integrity a předvídatelnosti
rozhodování MŽP je nutné důsledně brát v úvahu toto rozhodnutí a dokumentaci EIA pro
R35 doplnit a přepracovat o obě varianty napojení R43.
Je tedy nezbytné a logické dokumentaci EIA doplnit o posouzení silnice R35 s MÚK Staré
Město a MÚK Opatovec (navíc zvážit jejich umístění) s připojením silnice R43 od Svitávky ve
dvou variantách, neboť každá z nich má jednoznačně jiné vlivy na krajinu, přírodu a životní
prostředí, anebo vyčkat, až bude proces EIA pro R43 v těchto dvou variantách dokončen a
pak pokračovat s posouzením R35."
Zpracovatel dokumentace tuto námitku neakceptoval s tvrzením, že se hodnotil horší stav na
R35, tj. s trasou R34 do Moravské Třebové, což odvozuje s vyšší dopravní zátěží (a tím i
více emisí a hluku na R35). Dále tvrdí, že připojení R43 v Moravské Třebové je v souladu s
ÚP VÚC PaK.
Vyjádření Dětí Země
Předně je nutné upozornit, že ÚP VÚC PaK již neexistuje, neboť byl nahrazen ZÚR PaK,
které jsou ovšem v trase R35 kolem Litomyšle NSS zrušeny a budou muset být schváleny
nově (viz níže o variantě Sedliště-jih optimalizovaná). Navíc je stávající ZÚR PaK přijata v
rozporu s PÚR 2008, podle které je nutné vyhodnotit vlivy R43 v Pardubickém kraji
procesem SEA s připojením na R43 v Moravské Třebové a ve Svitavách.
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Není proto důvodu, aby se důsledně procesem EIA vyhodnotilo připojení R43 na R35 v
Moravské Třebové a ve Svitavách, neboť každé z nich má jiné vlivy na zábor půdy,
znečištění ovzduší a podzemních vod, vliv na krajinný ráz a pod. V opačném případě by byl
proces EIA nelogicky a v rozporu se základním účelem zákona č. 100/2001 Sb., tj. za účasti
veřejnosti vyhodnotit všechny varianty záměru.
Je nezbytné tedy dokumentaci EIA č.2 přepracovat a doplnit ji o skutečné (reálné)
vyhodnocení se 2 variantami připojení R43.
2) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.l ze dne 5.11.2009 v bodě 2.4.
uvedly toto:
„2.4. Absence části silnice R35 u Litomyšle - zrušeno NSS
NSS vydal dne 26. 8. 2009, č.j.: 7 Ao 1/2009-56 rozsudek, který mj. uvádí: „... územní plán
velkého územní celku Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne
14. 12. 2006 se v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb Dl - stavba
rychlostní silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký, Bohuňovice u
Litomyšle, Sedliště u Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhrad'. .."se zrušuje.
Tímto neexistuje žádný schválený koridor silnice R35 procesem SEA v této oblasti, takže je
nutné buď zde posoudit VŠECHNY varianty jižního koridoru silnice R35 procesem EIA nebo
vyčkat až na jeho nové schválení v ZÚR PaK, která projde novým procesem SEA."
Zpracovatel dokumentace tuto námitku neakceptoval s tvrzením, že zákon č. 100/2001 Sb.
neukládá povinnost nejprve posoudit územní plán procesem SEA a pak záměr procesem
EIA:
Vyjádření Dětí Země
Podle Dětí Země jde zřejmě o nepochopení námitky. Jde o to, že v závěrech zjišťovacího
řízení MŽP v bodě a) požaduje, aby byla dále sledována a hodnocena varianta R35 dle ÚP
VÚC Pardubického kraje. Jelikož NSS část této (jižní) trasy R35 zrušil (kolem Litomyšle), pak
je nezbytné vyčkat na schválení ZÚR PaK s novou jižní variantou R35 v této oblasti, přičemž
ZÚR samozřejmě musejí projít procesem SEA. Až bude ZÚR PaK schváleny s trasou R35
kolem Litomyšle, pak je možné procesem EIA rozhodnout, která s detailních variant má
pozitivnější vlivy.
Obráceně to nemá logiku - důkazem je zrušení ÚP VÚC Břeclavsko díky omylu odboru
EIA/SEA na MŽP, které si myslelo, že nejprve lze schválit procesem EIA varianta R52 z
Pohořelic na Mikulov a pak už je proces SEA o výběru koridoru (na Mikulov jako R52 nebo
kolem Břeclavi jako R55) jen taková hloupá zábava. NSS si ovšem myslí, že MŽP nezná
zákony, takže musel ÚP VÚC Břeclavska chybou MŽP zrušit. Pokud ovšem MŽP má stále
stejný chybný názor, pak opět rozhodne NSS, zda proces EIA může předcházet procesu
SEA.
V této souvislosti, pokud bude proces EIA dle logiky a zákona přerušen do doby schválení
ZÚR PaK s jižním koridorem R35 kolem Litomyšle Děti Země do procesu EIA předkládají
optimalizovanou variantu R35 kolem Litomyšle jako subvariantu silnice R35 Sedliště-jih
optimalizovaná (dle studie Ing. Kalčíka z ledna 2010 - viz v příloze mapa a podélný profil:
trasa jde naopak přes obec Řídký, než Děti Země žádaly ve svých námitkách ze dne 5. 11.

150

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

2009, neboť dodatečně zjistily, že je to možné) a žádají, aby v rámci přerušení procesu EIA a
přepracování dokumentace EIA č.2 byla tato „subvarianta" vyhodnocena s oběma dalšími
subvariantami.
3) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.1 ze dne 5.11.2009 v bodě 2.8.
uvedly toto:
„2.8. Opatření k eliminací negativních vlivů-poznámky a podněty
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
Před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti... ZMĚNA: před
zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), neboť řízení o povolení výjimky
dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. musejí proběhnout ještě před vydáním územního
rozhodnutí (viz různé judikáty). "
Zpracovatel tuto námitku neakceptoval, neboť existuje velká časová prodleva mezi
zpracováním DÚR a vlastní realizací stavby.
Vyjádření Dětí Země
Děti Země doporučují toto znění podmínky: „... před zpracováním dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR prověřit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v celé trase
silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti a v případě jejich zjištění a doložení škodlivého
zásahu záměrem musí žadatel podat dle § 56 zákona á 114/1992 Sb. žádost o povolení
výjimky. „.Tento průzkum provést i před zahájením vlastních stavebních prací. "
Odůvodnění: Žadatel jako je ŘSD ČR často nerespektuje zákon č. 114/1992 Sb. a nežádá o
výjimky ještě před vydáním územního rozhodnutí. Bude-li mít jednoznačně mezi podmínkami
stanoviska EIA uvedeno, kdy a jak má řešit střety s biotopy, vyhne se tak soudním sporům,
neboť soudy opakovaně uvedly, že výjimky musejí být již před vydáním územního rozhodnutí
jako škodlivého zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů.
4) Další námitky Dětí Země:
4.1. Na str. 6 doplněné dokumentace je uvedeno: „Trasa je navržena v jedné základní
variantě, jedná se o tzv. jižní variantu .... Zúžení posuzování pouze na jižní variantu vychází
z požadavku závěru zjišťovacího řízení“. Je zde odvoláváno na text ze str. 2, bod „Ad a)"
závěrů zjišťovacího řízení, kde MŽP uvedlo: „Nadále sledovat a hodnotit řešení, které bude
vycházet z konečné podoby ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces se v
současné době blíží do závěrečné fáze). Soulad navrhovaného řešení s tímto územním
plánem je nutno doložit aktuálním (tj. vztaženým k době předložení dokumentace EIA)
vyjádřením KÚ Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace EIA ." Tento závěr
zjišťovacího řízení nemůže být pominut, neb správní orgán, byť by v daném úkonu
nepostupoval podle správního řádu, musí podle správního řádu dodržet základní principy
správního řádu dle ust. §§ 2 - 8 správního řádu, a tedy MŽP nemělo právo zveřejnit
doplněnou dokumentaci EIA bez neplnění podmínky, kterou samo stanovilo v závěrech
zjišťovacího řízení.
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4.2. Poukazujeme na to, že vyjádření Pardubického kraje o souladu s územně plánovací
dokumentací k aktuální územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR Pardubického kraje, schází,
což je zásadní pochybení.
4.3. V předložené dokumentaci schází posouzení na NATURA 2000 provedené osobou s
příslušnou autorizací. Posouzení osobou bez autorizace je nepřípustné. Dokumentace EIA je
takto jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
4.4. V předložené dokumentaci schází je sice přiloženo posouzení na veřejné zdraví, ale toto
posouzení nerespektuje povinně posuzované varianty záměru. Dokumentace EIA je takto
jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
4.5.Na str. 8 je uvedeno, že není zahrnuto hodnocení MÚK Ostrov. To je zásadní pochybení,
neb každé jednotlivé posuzování EIA musí zahrnout i kumulativní vlivy. Je tedy nepochybné,
že vlivy MÚK Ostrov musí zde být zahrnuty.
4.6. Na str. 8 je uvedeno, že po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny vyvolané silniční přeložky.
Takovou „dohodu" nesmělo MŽP učinit, neboť vyvolané silniční přeložky jsou nejen nedílnou
součástí záměru, ale musí být i povinně posuzovány z hlediska vyvolaných a kumulativních
vlivů.
4.7. Na str. 10 je uvedeno, že R35 převezme část dopravy z Dl. Schází ale uvedení, kolik
tisíc vozidel denně této dopravy bude. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
4.8. Schází, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na R43. Toto musí být
explicitně uvedeno pro modelování intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro
hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
4.9. Schází, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na silniční síť ze severu,
zejména ze směru z Německa. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování intenzit
dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
4.10. Na str. 10 je odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje, který ovšem neexistuje a byl
nahrazen ZÚR PaK. Nutné opravit.
4.11. Intenzity dopravy je nutné hodnotit v širším kontextu, a to včetně dopravy z Brna do
Hradce Králové/Pardubic s využitím Dl. Je nepochybné, že tato trasa by byla více
preferována v situaci, kdy by byla realizována masivní zajížďka po R43 do Starého města.
4.12. Dokumentace EIA č.2 odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek, přičemž stanovisko o
souladu s ÚP VÚC Pardubického kraje je irelevantní, neboť byl zrušen a nahrazen ZÚR PaK.
Stanovisko tak schází, nutné doplnit.
4.13. Dokumentace EIA č.2 odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek, ale ty nebyly všechny
zveřejněny, čím je znemožněno plnohodnotně dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je
tedy zmařeno, nutné doplnit a dálkově zveřejnit.
4.14. Dokumentace EIA č.2 je zatížena právní vadou. Podle zákona č. 100/2001 Sb. v
platném znění se totiž provádí posouzení záměru na KAPACITU záměru a ne na jakékoliv
jiné parametry, které mohou být odvozovány z nějakých predikcí, jak bude záměr
provozován. Podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. musí být v části B/I/2 popsána
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„Kapacita (rozsah) záměru". Kapacitou dopravní komunikace se nerozumí očekávaná (nějak
predikovaná) intenzita dopravy v nějakém, na zákonu 100/2001 Sb. nezávisle stanoveném
časovém horizontu (např. 10, 20, 30 let). Provoz komunikace totiž není povolován na dobu
určitou a není ani povolován (ani stanoviskem EIA ani jinak) na nějaké (mezní) hodnoty
intenzit dopravy, které někdo predikuje. Kapacitou záměru u dopravní silniční komunikace je
počet vozidel, které tato komunikace je kapacitně schopna přepravit. Oznamovatel záměru
musí věrohodně doložit jak vysoce kapacitní silnici navrhuje budovat. Pro věrohodné určení
kapacity dopravní silniční komunikace je nutné vycházet např. z všeobecně uznávaných
norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110. Zde je kapacita komunikace vázána na
definovaný pojem „Úroveň kvality dopravy (ÚKD)". Zjednodušeně řečeno kapacita
komunikace R43 je dána počtem průběžných jízdních pruhů a kapacita každého ze 4
předpokládaných pruhů je cca 20 tis vozidel denně, tj. jako kapacitu R35 a R43 je nutno brát
celkem cca 80 tis. vozidel denně. Zpracovatel dokumentace EIA zásadním způsobem a
vědomě chybuje, neboť kapitolu B/I/2 požadovanou přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. s
názvem „Kapacita (rozsah) záměru" si přejmenoval na „Rozsah záměru" a kapacitu záměru
neuvedl. Je tedy nutné dokumentaci EIA č.2 odmítnout.
4.15. Kapacita záměru, tedy údaj o cca 80 tis. vozidel denně, musí být podle zákona
základem i všech imisních a hlukových studií a musí být brán jako základní vstupní parametr
pro posuzování z hlediska NATURA 2000. Předložené posouzení je ve všech těchto částech
naprosto chybné, neboť nevychází z parametru požadovaného zákonem.
Závěr
Je tedy nutné, aby MŽP dle § 8 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. vrátilo dokumentaci EIA č.2 k
přepracování a k doplnění tak, jak je výše naznačeno, resp. proces EIA přerušilo a vyčkalo
na schválení ZÚR PaK s trasou R35 kolem Litomyšle a v dokumentaci EIA č.3 nechalo
vyhodnotit subvariantu R35 Sedliště-jih optimalizovaná (dle námětu Ing. Kalčíka) s ostatními
dvěma subvariantami. Toto hodnocení v žádném případě nelze nechat na pozdější dobu,
neboť právě zákon č. 100/2001 Sb. je od toho, aby varianty vyhodnotil a vybral ty nejlepší.

RNDr. Miroslav Patrik člen výboru a vedoucí klubu

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Rychlostní silnice R423 není předmětem tohoto procesu EIA. Proto byly na uvažovaném
záměru, který je předmětem tohoto procesu uvažovány nejvyšší možné intenzity bez ohledu
na napojení R43.
2) Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu
záměru s územně plánovací dokumentací.
3) Tato připomínka byla plně respektována v podmínkách návrhu stanoviska EIA.
4)
4.1. Postup procesu EIA kritizovaný v této připomínce není v rozporu s žádným ustanovením
zák. č. 100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č. 100/2001 Sb. nikde
nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se záměrem
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předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu dalších
variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
4.2. Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu,
odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
4.3. V příloze dokumentace je uvedeno povinné stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymazené ptačí oblasti ani na
evropsky významné lokality. V takové případě se žádné posouzení na NATURA 2000
provedené osobou s příslušnou autorizací nezpracovává.
4.4. Posouzení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno dle příslušných metodi a v souladu s
§19 zák. č. 100/2001 Sb.
4.5.Kumulativní vlivy MÚK Ostrov jsou v respektovány v dostatečné míře pro proces EIA
4.6. Vlivy silničních přeložek budou řešeny samostatnými procesy EIA včetně kumulativních
vlivů.
4.7. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy z D1.
4.8. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně napojení na R43 a to nejvyšší možné intenzity.
4.9.
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na
základě závazných metodik, včetně zohlednění dopravy ze severu.
4.10. Odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje se nijak nepodílí na posuzování vlivů na
životní prostředí.
4.11. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na
základě závazných metodik v širším kontextu.
4.12. Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu,
odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
4.13. Tato stanoviska obsahuje původní dokumentace EIA, která je zveřejněna společně
s doplněnou dokumentací EIA.
4.14. a 4.15. Dokumentace EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu
životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus)
vyžadují striktně stanovení výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty
vycházejícími ze sčítání dopravy, výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.
Závěr
Subvarianta R35 Sedliště-jih optimalizovaná (dle námětu Ing. Kalčíka) nebyla
oznamovatelem do procesu posuzování vlivů předložena, a proto nemohla být ani
vyhodnocena.
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Ing. Josef Šafránek
26. 9. 2010
Nesouhlasím s uvažovaným posunutím trasy (km 49,5 – 50,5) směrem k jihu z důvodu, aby
trasa silnice obešla navrhovaný VKP Švábenice.
Tímto posunutím se zásadním způsobem zhorší akustická situace pro můj dům v Řídkém
č.p. 23 (samota). Ke zhoršení akustické situace dojde i pro rodinné domy č.p. 16 a č.p. 24.
Pokud by k posunutí trasy R35 přesto došlo, žádám o nové vyhodnocení hlukové zátěže
v lokalitě mého domu a případně provedení takových technických opatření, aby byly splněny
platné hygienické limity.

S pozdravem
Ing. Josef Šafránek

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této připomínce byla stanovena následující podmínka do návrhu stanoviska EIA:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

Ing. Jan Vaňous
6. 9. 2010
K doplněné dokumentaci uplatňujeme následující vyjádření:
1) V našem vyjádření ze dne 3. 11. 2009 jsme žádali úpravu varianty Sedliště – jih tak, aby
se posunula více k současné silnici I/35. Tuto skutečnost příslušný orgán při vrácení
nezohlednil, přestože bez jakéhokoliv zdůvodnění žádá zvážit možnost trasování této
varianty v intencích požadovaných občanským sdružením Děti Země. Opakovaně tedy
žádáme, aby bylo prověřeno i posunutí trasy Sedliště – jih blíže k silnici I/35.
2) Opakovaně upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud zrušil svým
rozsudkem č.j. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009 „územní plán velkého územního celku
Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 se
v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb DI – stavba rychlostní silnice
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R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek
s napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký, Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u
Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď…“, není možné v procesu EIA
pokračovat. V předmětném úseku neexistuje žádná schválená trasa R35, těžko tedy lze
posuzovat konkrétní projekt. Pokud bude ministerstvo za této situace v posuzování
pokračovat, bude postupovat v rozporu s dalším rozsudkem Nejvyššího správního soudu, a
to č.j. 1 As 111/2008-363 ze dne 20. května 2009, podle nějž „... byla-li daná varianta v
procesu SEA vybrána nezákonně, nemůže být další rozhodnutí (tj. stanovisko EIA), které
stojí na tomto podkladu, zákonné“ a „ je-li nezákonné stanovisko SEA, je tím samým
nezákonné i stanovisko EIA". V našem konkrétním případě nebyla trasa označovaná v
dokumentaci EIA jako „Základní trasa" v rámci strategického posuzování vůbec uvedena (
nebyla součástí konceptu územního plánu VÚC Pardubického kraje) a nebyla tedy vůbec
posouzena. Pokud ministerstvo posuzování nepřeruší do doby, než bude řádně v souladu se
zákonem trasa R35 v okolí Litomyšle posouzena strategicky a zanesena do Zásad územního
rozvoje, budeme tuto nezákonnost napadat v územním řízení a poté v žalobě proti
územnímu rozhodnutí.
3) Oznámení EIA neobsahuje západně od Litomyšle trasu R35, která se nově objevila až
v dokumentaci pod označením „Základní trasa“. Naopak, v oznámení byla v této části jako
jediná zakreslena trasa označovaná v dokumentaci nově jako Sedliště - jih. Jestliže
z oznámení neplyne, by v rámci jižní trasy R35 měla vzniknout varianta nazývaná „Základní“,
je potřeba proces EIA vrátit zpět do fáze oznámení. Bez toho není nová trasa posuzovatelná.
I tuto vadu budeme rozporovat v územním řízení a v rámci soudního přezkumu územního
rozhodnutí.
S ohledem na výše uvedené žádáme:
-

přerušení procesu posuzování vlivů na životní prostředí do doby řádného strategického
posouzení trasy R35 v okolí Litomyšle a jejího zanesení do Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje,

-

vypuštění tzv. „Základní trasy" z dokumentace nebo vrácení procesu do fáze oznámení,

-

posouzení navržené optimalizace varianty „Sedliště - jih."

S pozdravem
Ing. Jan Vaňous
Bohuňovice

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Dle procesu EIA není pravděpodobné, že by tato subvarianta přinesla zásadní změnu
v porovnání jednotlivých subvariant, ani ve vyjádření se žádné významné očekávané změny
ve vlivech uváděné varianty oproti předložené subvariantě Sedliště – jih neuvádějí.
Oznamovatel tuto subvariantu do procesu EIA nepředložil, a proto nemohla být posouzena.
2) Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu
záměru s územně plánovací dokumentací.

156

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

3) Tento kritizovaný postup procesu EIA není v rozporu s žádným ustanovením zák. č.
100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č. 100/2001 Sb. nikde
nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se záměrem
předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu dalších
variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
Město Litomyšl
4. 10. 2010
Stanovisko Města Litomyšle k doplňku EIA R35 v níže uvedených třinácti stručných bodech:
1. Pokračování chybných rozhodnutí - původní nesmyslné rozdělení města komunikací by
pokračovalo dál, pojďme chyby napravit a ne v nich pokračovat
2. Došlo by k oddělení městské části Kornice od vlastního města, přestože jsou zde
dlouhodobě patrné integrační snahy
3. Územní plán města předpokládá ve směru na městskou část Kornice výstavbu rodinných
domů - je to jediná oblast, kam se může město rozvíjet
4. Narušení historického rázu města
5. Zábor zemědělské půdy
6. Dopad na zdraví obyvatel
7. Střet s lokalitou velkého významu
8. Násypy zeminy
9. Vliv na archeologické památky
10. Domy u komunikace I/35
11. Ohrožení rybníků
12. Vodní tok Gregorka
13. Židovský hřbitov
ad 1)
Ti, kteří o umístění komunikace protínající město Litomyšl před třiceti lety rozhodovali, učinili
osudové chybné rozhodnutí, kdy narůstající dopravu ze Smetanova náměstí přesunuli nikoliv
za město, ale novou komunikací rozetnuli město na dvě části. Následky tohoto rozhodnutí
nese město dodnes. Jestliže dojde k rozdělení města na dvě části, jedná se o jizvu, kterou
není možné ani po dalších desítkách let zacelit. Oddělením dvou částí města od sebe (bez
ohledu na množství podchodů, nadchodů či přechodů) totiž město ztrácí svoji integritu. V
některých městech je přirozenou dělící hranicí řeka, rozdělující město na dvě části. Ta však
mívá charakter klidné, odpočinkové zóny. Oproti tomu v našem případě rozdělila města
frekventovaná komunikace, na které se v průběhu let provoz zmnohonásobil. Negativní
dopad na zdraví obyvatel města je nesporný. Chybu, která před třiceti lety nastala, nyní
můžeme napravit. Máme šanci obnovit územní integritu města a umístit nově budovanou
dálnici tak, aby se město dopravně zklidnilo a současně aby se umožnil další rozvoj města
směrem severním a směrem severovýchodním. Je naší povinností tuto šanci využít.
Nepokračujme v chybných rozhodnutích a přestaňme město rozdělovat.
ad 2)
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Nedílnou součástí města jsou totiž Kornice. Je to městská část, nikoliv samostatná obec.
Oddělit tuto městskou část dálnicí by znamenalo zopakovat tutéž chybu po třiceti letech.
Věříme, že se tak nestane, že jsme se již dostatečně poučili. Tato městská část se jednou
spojí s vlastním městem zástavbou. Nebude to jistě v horizontu několika málo let, ale
nepochybně se tak jednou stane. Územní plán města předpokládá výstavbu rodinných domů
směrem ke Kornicím. Tato výstavba s podporou města již před lety začala, když desítky lidí
zakoupily stavební parcely a zahájily výstavbu. Naopak rozvoj části města Kornice se
předpokládá v opačném směru, tedy na jih a jihozápad. Není možné ignorovat tyto integrační
snahy a umístit mezi tyto rozvíjející se městské části dálnici. A v tomto případě se nebavíme
o pouhé přeložce stávající rychlostní komunikace. Všeobecně známými jsou odhady, podle
kterých má tato komunikace odlehčit stávající dálnici Dl až čtyřiceti procenty jejího nynějšího
provozu! Kdo může s vážnou tváří umístění podobné komunikace do rozvojového prostoru
města navrhovat? A kdo to půjde říct těm lidem, kteří tam staví ty rodinné domy?
ad 3)
Další rozvoj města totiž není myslitelný bez prostoru. Prostoru, jehož se obyvatelům města
pro bydlení a rekreaci již nyní téměř nedostává. Ve směru na Svitavy vzniká průmyslová
zóna, další ve směru na Vysoké Mýto. V těchto případech se jedná jednoznačně o pozitivní
snahu města, přinášející pracovní příležitosti. Logicky však toto území bydlení a rekreaci
sloužit nemůže. Celý Jih a jihozápad města je však rovněž uzavřen, a to podnikatelskou
činností společnosti Skolky Litomyšl s.r.o. Přínos této společnosti pro město je rovněž
nepochybně kladný, je významným a stabilním zaměstnavatelem, nabízí své produkty
obyvatelům, pro obyvatele je její areál jistě přijatelnější ve stávající „zelené podobě" než při
odlišné činnosti, např. průmyslové výrobě, ale zásadním negativem je, že je oplocením jejího
areálu prakticky znemožněn volný pohyb obyvatel a další rozvoj výstavby směrem na jih, a to
po celé délce města, od silnice na Osik až po silnici na Morašice. Dalších volných
rozvojových ploch mnoho není. Město se nemůže rozvíjet pouze směrem na Poličku, neboť v
těsné blízkosti se nachází samostatná obec Benátky. Za tohoto stavu je zcela přirozeným
východiskem další rozvoj města směrem na Kornice, kde je zcela logicky plánována platným
územním plánem města další zástavba rodinných domů.
ad 4)
Odmítáme dálnici rovněž z důvodu obavy o narušení historického rázu našeho města.
Zámek spolu s okolím je památkou UNESCO, je národní kulturní památkou, ve městě je
památková zóna. Snaha maximálně přiblížit dálnici historickému centru města je
nesmyslným hazardem s dědictvím našich předků.
ad 5)
Přestože se na první pohled může zdát, že je u základní varianty v porovnání se
subvariantou Sedliště - jih větší zábor zemědělské půdy, pravý opak je pravdou. V Tab. E.2 Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih jsou u položky Vliv na půdu a lesy
obě varianty administrativní chybou zpracovatele zaměněny. Nicméně z tabulky vyplývá, že
celkový zábor pozemků je u obou variant srovnatelný. Ve skutečnosti tomu tak ale není!
Zatímco základní varianta rozděluje zemědělské pozemky na přibližně stejně velké a bez
problémů obhospodařovatelé lány, u subvarianty Sedliště - jih tomu tak není. Tato
subvarianta totiž do značné míry vede trasu budoucí rychlostní komunikace podél stávající
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komunikace 1/35. Tím mezi těmito dvěma komunikacemi vzniká pruh zemědělské půdy v
šířce 10 až 190 metrů, který je bud' zcela neobhospodařovatelný, nebo velmi ztíženě
obhospodařovatelný, s výrazně sníženými výnosy. Tento zásadní dopad na zemědělskou
půdu však v dokumentaci prozatím zohledněn není, neboť v dokumentaci je uvažován pouze
zábor vlastním tělesem komunikace. To je závažná chyba. Nelze totiž porovnávat pouze
množství pozemků vlastního záboru, ale je potřeba též přičíst tyto související
neobhospodařovatelné pozemky. Jejich negativní dopad nelze opomenout, neboť
subvarianta Sedliště - jih přináší znehodnocení dalších téměř 45 hektarů zemědělské půdy!
Přesné porovnání variant okolí Litomyšle (zahrnuje území obcí Bohuňovice, Litomyšl, Řídký,
Sedliště a Tržek) je potom následující:
Půdy

Základní trasa Varianta Sedliště jih Neobhospodařovatelné pozemky
Součet
pouze komunikace
při variantě Sedliště jih
Sedliště jih
celkem

l.tř ochrany

295101

112337

112337

2.tř

110105

143784

2000

145784

3.tř

66026

121778

215300

337078

4.tř

7649

41277

177300

218577

5.tř

6153

4425

53000

57425

celkem

485036

423601

447600

871201

Z uvedeného vyplývá, že zábor pozemků v okolí Litomyšle při základní variantě činí pouhých
48,5 ha, zatímco při subvariantě Sedliště - jih činí téměř dvojnásobek, a to 87,1 ha.
Subvarianta Sedliště - jih je tedy k zemědělské krajině mnohem méně citlivá.
ad 6)
Z dokumentace EIA jednoznačně vyplývá, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak z
hlediska hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví obyvatel příznivější základní varianta
(vzdálenější od centra města) v porovnání z tzv. subvariantou Sedliště - jih (přibližující se
centru města). Bylo jednoznačně konstatováno, že uvedením rychlostní komunikace do
provozu dojde k výraznému snížení úrovně zdravotního rizika (neboť stávající komunikace
I/35 vede přímo centrem města). Z tabulky E.2 - položky Vliv na kvalitu ovzduší vyplývá, že u
základní varianty dojde k mnohem významnějšímu poklesu koncentrací škodlivých látek v
ovzduší než je tomu u subvarianty Sedliště - jih. Tím dojde k významnému snížení
zdravotních rizik u řádově tisíců obyvatel.
ad 7)
Zatímco základní varianta se střetává pouze s jednou lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem), subvarianta Sedliště - jih se střetává s jednou
lokalitou velkého významu, kterou je přemostění Kornického potoka a průchod přes porosty
vlhkých luk.
ad 8)
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Subvarianta Sedliště - jih je ke krajině méně citlivá rovněž tím, že ve zvýšené míře (v
porovnání se základní variantou o více než 330.000 m3) využívá násypů a tím výrazněji
narušuje vzhled krajiny.
ad 9)
Zatímco základní varianta prochází jedinou archeologickou lokalitou (Němčice), subvarianta
Sedliště - jih v porovnání s tím prochází celkem čtyřmi velmi významnými lokalitami (Nedošín
a Sedliště).
ad 10)
U rodinných domů samostatně stojících u stávající komunikace 1/35 a náležejících k obci
Sedliště by v případě realizace subvarianty Sedliště - jih došlo k tomu, že by byly sevřeny do
úzkého koridoru mezi novou komunikaci R/35 a stávající komunikaci 1/35 plnící funkci
přivaděče do města Litomyšle. Obyvatelé těchto domů by byli v neúnosné míře obtěžování
hlukem a zplodinami ze všech stran.
ad 11)
Zpracovatel dokumentace se dle našeho mínění dopustil nemístné argumentace, když
poukázal na to, že případnou výstavbou v trase subvarianty Sedliště - jih nedojde u určitých
uvedených aspektů ke zhoršení stávajícího stavu. Jedná se o námitky města Litomyšle
ohledně přiblížení se přírodní památce Nedošínský háj a námitky obce Tržek ohledně rizika
případné havárie, úniku ropných látek a následného zamoření rybníků a hnízdišť ptactva. Je
pravdou, že stávající vedení komunikace 1/35 je obdobné, avšak nežádoucí ovlivnění
přírodní památky je nesporné, stejně jako ohrožení rybníků. Nová komunikace by měla tato
rizika eliminovat, nikoliv je zachovat. Zpracovatel dokumentace by měl především
porovnávat obě varianty navzájem (kdy základní varianta je v tomto aspektu k životnímu
prostředí nepochybně šetrnější) a nikoliv poukazovat na stávající neúnosný stav.
ad 12)
V km 56,7 - 58,5 trasa prochází biologicky významným územím a pramennou oblastí
drobného vodního toku Gregorka, který protéká historickou částí města a to při výustění trati
zatrubněným profilem. Ten není schopen pojmout další povrchové vody vznikající na
zpevněné ploše silnice a zvětšení průtočného profilu je v historické zástavbě (včetně zámku UNESCO) nereálné. Z uvedených důvodů je nereálná i výstavba komunikace v trase
subvarianty Sedliště - jih.
ad 13)
V neposlední řadě pak musíme poukázat na etickou stránku věci. V bezprostřední blízkosti
tělesa dálnice u navrhované subvarianty Sedliště - jih se nachází židovský hřbitov.
Považujeme v této souvislosti za zbytečné cokoliv dodávat. Máme totiž za to, že z
uvedeného důvodu, zejména s přihlédnutím k osudu občanů našeho města židovského
původu v období druhé světové války, je krajně nevhodné hovořit o této variantě jako o
variantě, jejíž realizace by vůbec mohla připadat v úvahu.
Z výše uvedených důvodů zastupitelé města Litomyšle opakovaně svými usneseními
schválenými vždy všemi hlasy přítomných zastupitelů důrazně odmítají subvariantu
rychlostní komunikace Sedliště - jih rozdělující město a navrhují, aby byla realizována
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varianta původně schválená, tedy varianta schválená usnesením Zastupitelstva
Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006, při jednání dne 18.5.2010, v rámci nynější
dokumentace EIA označená jako základní trasa.
Michal Kortyš
starosta města

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1. - 3.
Lze souhlasit, že subvarianta Sedliště jih odděluje městskou část Kornice a více zasahuje do
rozvojového prostoru města Litomyšle.
4.
K významnému ovlivnění historického centra města z hlediska vlivů na krajinný ráz
pravděpodobně nedojde v žádné ze subvariant, ale je fakt, u varinty Sedliště – jih budou tyto
vlivy větší.
5.
Lze souhlasit s tezí, že v subvariantě Sedliště – jih vzniknou
neobhospodařovatelné nebo obtížně obhospodařovatelé zemědělské půdy.

velké

plochy

6.
Ve vztahu k městu Litomyšl je jednoznačně z hlediska vlivů na veřejné zdraví vhodnější
subvarianta základní trasa.
7.
S konstatovaným vlivem na VKP lze souhlasit.
8.
Z hlediska vizuálních vlivů jsou vysoké násypy vždy významně nepříznivější než vedení
komunikace v rovině nebo dokonce v zářezu.
9.
Z hlediska vlivu na archeologické památky je subvarianta základní trasa příznivější.
10.
Vlivy hluku a imisí jsou skutečně u rodinných domů samostatně stojících u stávající
komunikace I/35 a náležejících k obci Sedliště u varianty Sedliště – jih nepříznivé.
11.
Zde lze konstatovat, že vlivy obou subvariant budou podlimitní, ovšem u varianty základní
trasa menší.
12.
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Detailní sytém odvodnění komunikace
dokumentace. Kdy bude muset tato
hydrotechnických modelů.

bude řešen v dalších stupních technické
situace bezpečně vyřešena na základě

13.
Zde se projevuje větší vliv subvarianty Sedliště – jih na kulturní památku.

Město Vysoké Mýto
1. 10. 2010
Město Vysoké Mýto požaduje výsadbu pásu zeleně (stromové a keřové patro v úseku 40,5 43,0km) v minimální šíři 15m, který bude součástí vegetačních úprav, z důvodu snížení
negativních projevů silničního provozu ( hluku, exhalace, prachu...) na obyvatele.
Ing. Martin Krejza
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto požadavku jsou stanoveny následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení)

Obec Tržek
4. 10. 2010
Vyjádření k subvariantě Sedliště - jih, na k.ú. Tržek u Litomyšle. Subvarianta se odpojuje ze
základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,60. Tento úsek představuje km cca
8,0 km. Dále má být vybudován přivaděč na 51,8 km. Přivaděč má být mezi obcí Tžek a obcí
Řídký.
Vliv na obyvatelstvo
Silnice R35 v 52,3 km se přibližuje cca na 120m k prvním obydlím občanů obce Tržek. Zde
bude při provozu R35 zvýšen provoz a tím i zvýšena hlučnost, což ovlivní život občanů v obci
Tržek. Obec Tržek v rámci jednání mezi orgány samosprávy a orgány státní správy bude
chránit v maximální míře zdraví svých občanů.
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Základní varianta (trasa) prochází mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice a to ve větší
vzdálenosti od obytných domů než u obce Tržek.
Vliv na ovzduší
Po uvedení do provozu bude silnice R35 větším zdrojem znečištění ovzduší v zájmovém
území obce Tržek. V roce 2005 byla intenzita dopravy v k.ú. Tržek 16879 vozidel za 24 hod,
Předpokládaná intenzita dopravy na silnici R35 je 35 830 vozidel za 24 hod a po výstavbě
R35 bude intenzita dopravy na silnici 1/35 4760 vozidel za 24 hod, tedy k.ú. Tržek projede
40590 vozidel za 24 hod. Navýšení dopravy je 2,4x. Tímto dojde k zhoršení ovzduší a bude
mít negativní vliv na obyvatelstvo a okolní přírodu.
Základní varianta mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice zmírní dopad na ovzduší, protože část
dopravy zůstane na stávající silnici 1/35 a napojení silnice 1/35 na silnici R35 dojde mimo
obce Sedliště a Bohuňovice. Přivaděč má být mezi obcí Tržek a obcí Řídký.
Vliv na půdu
Varianta Sedliště-jih, rozdělí pozemky na malé pozemky a tím vzniknou neobhospodařované
plochy, tyto malé pozemky nebude chtít nikdo obhospodařovat. Varianta základní rozděluje
pozemky na větší plochy a tyto plochy lze dále obhospodařovat a nedojde k znehodnocení
pozemků.
Vliv na zdroj vody
Silnice R35 od 47,5km do 48,8km prochází 1. zónou OPVZ Cerekvice nad Loučnou - Pekla,
dále od 48,8km do 53,7km v k.ú.Tržek a k.ú. Nedošín silnice těsně lemuje 2. zónu OPVZ
Cerekvice nad Loučnou - Pekla, při ekologické havárii hrozí znečištění spodních vod,
vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou - Pekla.
Vliv na biologickou hodnotnou lokalitu 1/14
U trasy subvarianty Sedliště - jih v km 52,8 se rozkládá biologicky hodnotná lokalita 1/14.
Základní trasa prochází mimo biologicky hodnotné lokality.
Odvod dešťových odpadních vod ze silnice R35
Průměrné roční srážky budou:
Základní trasa R35:

942 418m3. rok-1

Varianta Sedliště - jih: 948 777m3. rok-1
Vyústění ve variantě Sedliště - jih je plánováno na 52,785 km do Kornického potoka, tento
potok se nad obcí Tržek vlévá do řeky Loučné. Obec Tržek každý rok řeší problémy s
povodněmi, jak jarní tání tak i rychlé povodně z přívalových dešťů. Varianta Sedliště - jih
zhorší vodní poměry v řece Loučné a Kornickém potoku.
V základní trase R35 je plánováno odvod dešťových vod pouze do zasakování a v
dostatečné vzdálenosti od obcí, což neohrozí obec Sedliště a obec Bohuňovice.
Proto obec Tržek požaduje základní variantu silnice R35, protože tato varianta je šetrnější k
všem občanům a životnímu prostředí. Dále není nutné mít přivaděče na každých deseti
kilometrech. Podle obce Tržek by stačily přivaděče Džbánov a Janov. Tímto by došlo k
zlevnění výstavby silnice R35.
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Miroslav Krýda
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným vyhodnocením lze rámcově souhlasit. V návrhu stanoviska EIA je subvarianta
základní trasa doporučena jako varianta s menšími vlivy na životní prostředí.

Obec Stradouň
27. 9. 2010
-

dokumentace neřeší ochranu malých vodních zdrojů v obci (domovní studny)

-

v PD je zmíněn obecní vrt pro zásobování pouze pro objekt Motorestu a ZD. Ve
skutečnosti se jedná o zdroj vody pro hromadné zásobování obyvatel obce a ZD

-

dokumentace neřeší nově vzniklé provizorní napojení z R35 na 1/17 mezi obcí Ostrov a
Stradouň (ukončení R35, sjezd z R35 na 1/17, kruhový objezd)

-

obec s tímto provizorním napojením důrazně nesouhlasí, viz. přiložené vyjádření ze dne
1.3. 2010 a opakovaně ze dne 7.6.2010 - vyjádření přiložena

Věc: Vyjádření
Akce : Provizorní napojení na silnici 1/17 - Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov
Obec Stradouň k výše uvedené akci sděluje :
Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší provizorní napojení stávající
silnice 1/17 procházející naší obcí s budovaným úsekem RS R35 končící mezi obcí Stradouň
a obcí Ostrov.
V textové části dokumentace je citováno, že se jedná o provizorní propojení výše zmíněných
silnic pro potřebu výstavby koncového úseku RS R35 v dané lokalitě.
Dále se cituje, (str.30) „že se v budoucnu bude napojovat na dostavbu rychlostní silnice R35
Ostrov - Vysoké Mýto", je tedy možné, že úsek RK R35 Ostrov - V.Mýto nebude plynule
stavbou navazovat na úsek Časy - Ostrov a tudíž na zprovozněném úseku Časy - Ostrov jak
je citováno na str.31 „intenzita dopravy v roce 2015 přes obec Stradouň by dosáhla až 22
tisíc vozidel během 24 hodin.
V případě, že se jedná o „konečný stav nebo dlouhodobé provizorium" ukončení rychlostní
komunikace R35 za obcí a převedení veškerého provozu na silnici 1/17, obec s tímto
řešením nesouhlasí z těchto důvodů:
Obec Stradouň s tímto návrhem kategoricky nesouhlasí, důvodem je výše zmíněná intenzita
dopravy po silnici 1/17 průtahem obcí.
Pokud bude tato stavba realizována dle navrhované dokumentace, bude obec Stradouň
uplatňovat v důsledku nárůstů dopravy následující podmínky :
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- musí být vyřešeno dopravní omezení a bezpečnost chodců při průtahu celou obcí kolem
silnice 1/17
- vyřešit bezpečnost chodců, kteří se pohybují na jediném přechodu pro chodce, který
spojuje zastávky HD
- zabezpečit obytné a občanské budovy proti hluku v blízkosti silnice 1/17
- zabezpečit statiku budov a ostatních staveb v blízkosti silnice 1/17
Ve Stradouni dne 1.3.2010

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
Akce : Provizorní napojení na silnici 1/17 - Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov
Obec Stradouň k výše uvedené akci sděluje :
Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší provizorní napojení stávající
silnice 1/17 procházející naší obcí s budovaným úsekem RS R35 končící mezi obcí Stradouň
a obcí Ostrov.
|
K této dokumentaci jsme se vyjadřovali dopisem ze dne 1.3.2010.
Po zvážení dané situace zastupitelé vyjádřili nesouhlas s plánovaným rozsahem stavby,
doporučují napojení na komunikaci 1/17 za obcí v části zvané „pod Homolí"
Důvody :
- nebylo sděleno časové období trvání výše uvedeného provizoria
- v sousedství komunikace 1/17 se nachází budova obecního úřadu, ve které sídlí mateřská
škola
- při nárůstu provozu na zmíněných 22 tisíc vozidel/den by byl ohrožen vlastní provoz
mateřské školy (hygienické důvody)
- tato objížďka naruší hrubým způsobem chod obce (docházka na autobusové zastávky,
dostupnost místního hřbitova, výjezd a vjezd vozidel z obce na vozovku 1/17, bezpečnost
chodců)
- obec nemá při silnici 1/17 vybudované chodníky, (finančních důvody)
- provozem bude narušena, statika přilehlých budov (stáří 100 let a více)
Ve Stradouni dne 7.6. 2010

Bačina Zdeněk
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uváděné provizorní napojení není součástí tohoto procesu EIA. Požadavky jsou správně
směrovány k územnímu řízení.
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Obec Řídký
27. 09. 2010
-

Nadále požadujeme oddálení trasy R35 co nejdále od obytné zástavby obce
severním směrem, kde je dostatečně široký nezastavěný prostor a trasa se vyhne
rozvojovým obytným plochám dle platného územního plánu obce.

-

Nesouhlasíme s řešením ochrany navrhovaného VKP Švábenice posunutím trasy
jižním směrem na úkor obytné zástavby č. p. 16. 23, 24. Toto se nechá řešit
přesunutím všech jedinců chráněných rostlin i fauny žijících v uzemí plánované
výstavby.

-

Navrhovaná varianta Sedliště jih je pro občany obce nepřijatelná. Dojde k přiblížení
ke stávající i plánované obytné zástavbě, dále k neúnosnému zvýšení emisí, hluku a
vibrací.

-

Pro občany obce Řídký je nejschůdnější trasa původní směřující severně od obce. I
přesto bude životní prostředí po uvedení do provozu velmi výrazně ovlivněno vyšší
produkcí emisí viz. Tabulka B11 a ostatních sledovaných znečišťujících látek.

-

V případě nedodržení hygienických limitů pro hluk, emise a vibrace požadujeme
vybudování protihlukových stěn u plánované R35.

-

Věříme, že naše požadavky budou posuzovány ve prospěch občanů obce, kteří
nebudou ohrožováni a nadměrně omezováni ve svém budoucím rozvoji.

Václav Beneš
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky, které zajistí plnění
příslušných limitů:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

-

ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně
vyhodnocení plnění platných imisních limitů

167

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny
podmínky pro plnění legislativních limitů včetně zohlednění sekundární prašnosti

Obec Bohuňovice
5. 10. 2010
K předloženému doplňku dokumentace předkládáme následující vyjádření:
K připomínkování jsme obdrželi podklad s určitými nepřesnostmi /např. údaje o vodním zdroji
Bohuňovice, o záboru zemědělské půdy, o kvalifikaci remízku drobný jehličnatý porost na
51,5 km u varianty Sedliště-sever a navazující alej kolem polní cesty/, které nás vedou k
pochybám, zda byl doplněk dokumentace vlivu na životní prostředí uvedeného záměru
zpracován podle aktuálních skutečností a s dostatečnou pečlivostí.
Záměna údajů o záboru půdy u jednotivých variant má určitě vliv na jejich konečné
hodnocení. Stejně tak v rozporu s vyhodnocením vlivu na str. 208 „potencionálně větší riziko
je v případě ovlivnění vodního zdroje Bohuňovice ve var. Sedliště - jih" je tomu ve
skutečnosti naopak, neboť v základní variantě má být v prostoru navrženého OF
lokalizována MÚK Řídký /viz str. 138/.
Varianta Sedliště - sever přestavuje pro obyvatele obce Bohuňovice:
-

omezení, ztížení a v některých případech i znemožnění podnikání v zemědělské
výrobě v tradičně zemědělské vesnici s negativním dopadem na zaměstnanost;

-

zábor půd nejvyšších kvalit zařazených do I. třídy ochrany ZPF /vysoce bonitní půdy/

-

násilné a nepřirozené rozdělení spádové oblasti do nejbližšího města Litomyšl a
oddělení od nejbližší sousední spádové obce;

-

trasa R35 ve variantě č. 1 vedena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Východočeská křída, ochranným pásmem I. stupně VVZ Bohuňovice, a
ochranným pásmem I. a II. stupně VVZ Cerekvice-Pekla;

-

trasa se dále dotýká území v okolí obcí Horky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučinou
a Pekla navrženého chráněného území navrženého do projektu NATURA 2000;

-

negativní vliv na ekosystém navrženého VKP Švábenice a údolí Končinského potoka;

-

značný zábor půdy s dopadem do rozpočtu obce;

-

zásah do dosud nedotčené krajiny, nová výrazná bariéra pro migraci divoké zvěře;

-

likvidace revitalizovaného území /remíz/ - nehospodárné nakládání s dotacemi.

Žádáme:
1. posun trasy R35 mimo navržené ochranné pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice;
2. posun MÚK Řídký u základní varianty mimo navržené ochranné pásmo vodárenského
zdroje Bohuňovice;
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3. stanovení podmínek ochrany vodárenského zdroje Bohuňovice /zdroj pitné vody pro 4
obce/ na stejné úrovni, jakou má vodárenský zdroj Cerekvice nad Loučnou - Pekla, tj. včetně
provedení nápravných opatření na náklady investora v případě zhoršení výchozího stavu;
4. zajistit náhradní porost v případě destrukce remízku Bousovka /lokalita kat. III/3/, který má
význam jako útočiště pro divokou zvěř, na náklady investora;
5. doplnit dokumentaci o způsob odvodnění mostu přes lesní porost Švábenice a louky podél
Končinského potoka a stanovit podmínky s ohledem na ochranu flóry, půdy a dotčených
vodních toků.
Navrhujeme:
1. aby podrobný hydrogeologický průzkum vodárenských zdrojů Cerekvice nad LoučnouPekla a Bohuňovice byl proveden již jako podklad dokumentace vlivů na životní prostředí.
Bez něho podle našeho názoru nelze dostatečně a jasně specifikovat podmínky ochrany
těchto vodárenských zdrojů pro fázi přípravy, výstavby a provozu R35;
2. doplnit porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště-jih o vliv na zemědělské
využití dotčených pozemků, jejich dostupnost, možnost využití zemědělské techniky nebo
provozování společenských aktivit /výkon práva myslivosti/. Pro obce Bohuňovice, Sedliště a
Kornice je toto porovnání s ohledem na dopad do jejich života podobně významné jako
ostatní uvedené vlivy.
Jaromír Gregor
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
1. a 2. V návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, vodní zdroj Bohuňovice a území dalších
potenciálně dotčených vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí
hlubších zářezů

-

prověřit možnost umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné
pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice

3. Stanovení podmínek ochrany vodárenského zdroje Bohuňovice je věcí jeho správce. V
návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky:
-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
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opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů
4. K tomuto vlivu jsou stanoveny následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
-

v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení

- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské hodnoty
stromů

5. Návrh stanoviska EIA obsahuje následující podmínky, které řeší odvodnění uvažovaného
záměru:
Podmínky k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

K části „Navrhujeme:“
1. Podrobný hydrogeologický průzkum svým rozsahem přesahuje možnosti procesu EIA.
Hydrogeologická rešeršní studie je dostatečný podklad pro proces EIA.
2. Zachování přístupnosti zemědělských pozemků vyplývá z legislativy stavebního zákona.
Zajištění migrační funkce krajiny pro živočichy je stanoveno příslušnou podmínkou návrhu
stanoviska EIA.

Obec Sedliště
27. 8. 2010
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1) Ve výše uvedené dokumentaci byla zjištěna chyba, jsou zaměněny údaje porovnání vlivů
trasy R35 Sedliště-sever a Sedliště-jih. Údaje z tabulky B.3. záborů ploch na straně 18 jsou
do tabulky D.16 trvalé zábory půdy na str. 151 a tabulky E.2 porovnání vlivů obou variant na
str. 207 přeneseny opačně. Záměna je provedena ve prospěch hodnocení varianty Sedlištěsever.
2) V tab. D.4 opatření ke splnění limitů hluku na str. 125 jsme nenalezli protihlukovou clonu
pro variantu Sedliště-sever. Umístění zářezů uvedené na str. 140 se odkazuje na
kilometrové úseky, ovšem mapa s kilometrovým značením není součástí dokumentace a
proto nelze posoudit, zda odclonění hluku při této variantě je zajištěno zářezem.
3) V odstavci D.I.15 vliv na sídla chybí popsání vlivu na obec Sedliště v případě varianty
Sedliště-sever. Tato varianta by se obce Sedliště dotkla zcela zásadně a existenčně, neboť
ke stávajícímu teritoriálnímu a hlukovému omezení z jihu (stávající komunikace 1/35,
železnice Litomyšl - Choceň) by se přidalo stejné omezení ze severu, čímž by se život v obci
i vzhledem k převládajícímu severozápadnímu proudění vzduchu stal neúnosný. Obec
Sedliště má vysoký potenciál obytné výstavby až 60RD. Každá z obou variant trasování R35
tento potenciál snižuje, trasa Sedliště-jih je ale ohleduplnější, neboť je odcloněna terénním
valem. Souhlasíme s konstatováním, že v případě varianty Sedliště-jih je možný rozvoj obce
na sever, nesouhlasíme s konstatováním, že obě varianty mají na obec vliv srovnatelný. V
případě varianty Sedliště- sever bude rozvoji obce úplně zamezeno.
4) V tabulce E.2. porovnání vlivů obou tras na str. 208 je dle našeho názoru chybně
uvedeno, že trasa Sedliště-sever je bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje bydlení.
Správně uvedeno, že varianta Sedliště-sever odděluje část území a vytváří „ostrov" mezi
1/35 a R35. Na tomto „ostrově" by se nacházela právě obec Sedliště. Správně je uvedeno,
že trasa Sedliště-jih je vedena v souběhu se stávajícími strukturami, což je podle našeho
názoru logické a správné.
V konstatování k porovnání vlivů na straně 208 je podle našeho správně položena otázka,
jak se v případě varianty Sedliště-sever projeví dopady umístění nového zdroje hluku (a my
přidáváme dopad nového teritoriálního omezení) v dosud nezatíženém území. Souhlasíme s
uvedeným názorem, že dojde k podstatně většímu negativnímu vnímání, než by tomu bylo u
trasy Sedliště-jih, kde jde o umístění komunikace v místě stávajících zdrojů. V posouzení
vlivu na krajinný ráz souhlasíme s konstatováním, že v případě varianty Sedliště-sever dojde
k rozdělení krajiny a narušení její integrity. Je nepochybné, že severní trasa vytváří novou
hlukovou, teritoriální a migrační barieru a ponese s sebou přehodnocení rozhodnutí obyvatel
obcí Sedliště (a Kornice) v takto omezeném prostoru dále žít.
Naprosto souhlasíme s názorem a je to pro nás zásadní, že výsledná podoba trasy by měla
vyjít z jejich projednání a z dohody dotčených obcí a orgánů státní správy. Nelíbí se nám, že
probíhají různá jednání bez účasti dotčených, především menších obcí. Taková jednání
nebudí důvěru. Naše obec má čtyři roky starou špatnou zkušenost s postupem na trasování
osobně zainteresovaných krajských zastupitelů a jimi zalobovaných krajských úředníků, když
se nové zastupitelstvo obce Sedliště stalo předmětem jejich manipulace. Při schvalování
vlastního územního plánu obce bylo zatlačeno do časové tísně tak, aby na poslední chvíli
dne 27.12. 2006 (tj. 2 necelé měsíce po svém ustanovení) schválilo pod nátlakem bez
možnosti projednání trasu Sedliště-sever jako územní rezervu. Dokumentaci ÚP s právě
doplněným trasováním Sedliště- sever obdrželo zastupitelstvo obce od PK ve stejný den, kdy
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ho schvalovalo, ÚP obce musel být schválen do konce roku 2006. Tato severní trasa byla
tehdejšími představiteli kraje prezentována jako schválená při jednání zastupitelstva
Pardubického kraje o ÚP VÚSC dne 14.12.2006. Přitom, jak jsme později zjistili,
schvalována a schválena byla trasa Sedliště-jih. Vyplývá to ze zvukového záznamu řízení
schůze, který jsme bohužel získali až počátkem roku 2007.
Pavel Novák v.r.
starosta obce Sedliště

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Uvedená záměna je řešena v rámci tohoto posudku.
2) Vlivy hluku budou dále podrobně řešeny v rámci následující pomínky návrhu stanoviska
EIA:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

3) Zpracované modelové hodnocení kvality ovzduší uvedené tvrzení nepotvrzuje. Kromě
toho se vlivy ze stávající silnice I/35 po realizaci uvažovaného záměru podstatně sníží.
4) Subvarianta Sedliště – jih vykazuje konflikty s plánovanými plochami rozvoje bydlení.
V procesu EIA (po celkovém posouzení) byla jako subvarianta s menšími vlivy na životní
prostředí vyhodnocena základní trasa.

Obec Janov
1. 10. 2010
Po obdržení doplňku dokumentace jsme pečlivě celou tuto složku prostudovali. Naše
připomínky k původní dokumentaci vlivů na životní prostředí, kterou jsme obdrželi v říjnu
2009, jsou popsány a porovnány na str. 16 tohoto doplňku. Pevně tedy doufáme, že v další
fázi přípravy projektové dokumentace k R35, budou všechny tyto připomínky zohledněny tak,
jak je uvedeno.
Připomínka, která nebyla zohledněna, bylo prodloužení protihlukových zdí, ale podle
opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na veřejných komunikacích (55 dB ve dne a 45
dB v noci) je jak v okolí Janova, tak v okolí Gajeru, s protihlukovou clonou počítáno (doplněk
str. 135), Varianta Janov - jih se jeví jako srovnatelná se základní trasou. Vypočtené hodnoty
jsou v této variantě u většiny zástavby vyšší o 1 - 2 procentní body a to jak pro obtěžování,
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tak i pro rušení spánku. To je však dáno pouze nastavením rozsahu protihlukové ochrany,
kdy vedení silnice v mírně větší vzdálenosti umožňuje budovat menší protihlukové stěny než
by bylo nutno u základní trasy R35 (str. 134). Z toho vyplývá návrh opatření zajistit výsadby
izolační zeleně s protiprašnou a protihlukovou funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou
zástavbou a vybudovat protihlukové clony v rozsahu nutném ke splnění limitu 55 dB ve dne a
45 dB v noci, (str. 135).
Důležitým zjištěním pro obec Janov je, že v doplňku je porovnána základní varianta se:
subvariantou Janov a přidáváme tímto ještě níže uvedené připomínky:
-

v rámci odvodu dešťových odpadních vod ze silnice R35 plně souhlasíme s
výstavbou vsakovacích jímek v MÚK Janov trasy - subvarianta R35. Zásadně však
nesouhlasíme s odvodem těchto vod do vodotečí, které směřují do Končinského
potoka;

-

V rámci vlivu na kvalitu ovzduší jsou v oblasti Janova rozdíly obou variant málo
významné, poněkud příznivější je subvarianta, a to z důvodu omezení průjezdu
vozidel po doprovodné komunikaci středem obce - str. 119;

-

V rámci vlivu na obyvatelstvo a veřejné zdraví je subvarianta Janov příznivější než
základní varianta. Ačkoliv se tato subvarianta dotýká pouze cca 1000 obyvatel, jsou
ve všech pásmech patrné pozitivní posuny oproti základní trase - výšší počet
obyvatel v pásmech nižšího rizika a naopak méně obyvatel v pásmu vyššího rizika.

-

V rámci opatření k ochraně ekosystémů a krajiny v místech, kde obce vznesou
požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a poskytnou k těmto výsadbám
obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude proveden návrh zelených pásů
ve spoluprácí s obcí (str. 188). Obec Janov s tímto návrhem souhlasí a v budoucnu
bude návrh podporovat. Dále požadujeme, aby se zlepšilo ozelenění stávající silnice
1/35, které je momentálně v katastrofálním stavu a svoji funkci neplní.

Na základě porovnání variant silnice R35 se subvarianta Janov ukazuje prokazatelně
příznivější oproti základní trase R35 (str. 218).
Variantní řešení obchvatu Janova v km 62,0 až 66,0 oproti základní variantě nevyužívá
stávající 1/35 jako polovinu profilu vozovky, zachovává tak vybudovaný obchvat Janova jako
doprovodnou komunikaci. Subvarianta je od základní varianty vzdálena asi 85 m (u MÚK
Janov až 200 m) - str. 225. V oblasti Janova je možné doporučit k realizaci subvariantu
Janov, která je vedena ve větší vzdálenosti od zástavby a nevyvolává nutnost vedení
doprovodné komunikace skrz zástavbu Janova (str. 225).
Z výše uvedeného vyplývá, že pro obec Janov je subvarianta trasy R35 oproti základní
variantě příznivější a v rámci schváleného a dosud platného ÚP VÚC Pardubického kraje je i
s touto variantou počítáno. Sami jsme iniciovali schůzku s vládním zmocněncem pro liniovou
výstavbu R35 panem ing. Ivo Tomanem, který se rovněž k této variantě přiklání. Rovněž
jsme obdrželi souhlasné stanovisko pro subvariantu Janov od Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Pardubice. Kopie vyjádření jmenovaných k této problematice jsou přílohou tohoto
dopisu.
Přílohou dopisu je rovněž kopie celkového porovnání vlivů základní trasy a subvarianty
Janov.

173

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Štika Miloš
starosta obce

Stanovisko zpracovatele posudku:
Problematika detailního řešení odvodu dešťových vod ze silnice R35 bude řešena v rámci
technického projektu, v návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny obecné podmínky pro toto
řešení.
Subvarianta Janov byla v rámci procesu EIA vyhodnocena jako vhodnější k realizaci
z hlediska menších vlivů na životní prostředí.

Obec Vraclav
8. 10. 2010
K předloženému doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov - MÚK Staré Město" na životní prostředí má obec Vraclav následující vyjádření a
připomínky:
1) Bylo zjištěno, že nejsou vypořádány připomínky obce Vraclav z vyjádření ze dne
11. 11. 2009. Opis tohoto vyjádření posílám jako přílohu. Na vypořádání těchto obec
Vraclav trvá v rámci tohoto vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní
silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město“ na životní prostředí. (Možná došlo k
chybě v zasílací adrese.)
2) V doplňku (str. 67) je chybně uvedeno, že vodní zdroj Vraclav (léčivý pramen pod
kostelem v části obce Svatý Mikuláš) není v současné době využíván jako zdroj pitné
vody. Tento zdroj vody oficiálně využívá společnost ZEVAS Vraclav a.s, a 7 domácností
v jeho okolí.
Obec rozhodně požaduje, aby bylo vyloučeno riziko snížení hladiny podzemní vody při
realizaci tunelu, nejenom že se minimalizuje, jak je uvedeno na str. 191. Co si lze
představit pod kompenzačními opatřeními k náhradě dotčených zdrojů? (str. 205).
3) Ve výčtu památek chybí celý barokní areál na Vraclavi v části obce Svatý Mikuláš,Jedná
se o barokní kostel sv. Mikuláše (rejstř. č. ÚKSP 46716/6-4094), bývalé lázně (r. č. 4554)
a poustevnu zvanou „fráterka" (r. č. 4097).
4) Ovzduší, akustika a krajinný ráz je dostatečně připomínkován v přiloženém vyjádření z
11. 11. 2009. Nelze souhlasit s hodnocením na str. 205 v případě údolí pod Vraclaví Svatým Mikulášem (mezi 35-35,6 km).
5) Doprava a havárie. Nikde není zvažováno, co se bude dít po zprovoznění úseku R35 do
Ostrova, kdy několikanásobně stoupne provoz a bude sem svedena doprava z navazující
dálniční sítě:
-

zda bude doprava na zbytku silnice I/17 před jejím napojením na silnici I/35 u
Zámrsku kolabovat a jaká nastane vytíženost a dopravní situace na do té doby
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poklidných silnicích 3. třídy. Zkratka ze silnice I/17 u Stradouně na silnici I/35 ve
Vysokém Mýtě vede přes Vraclav.
-

dále, zda zvěř přecházející silnici č. I/17, která je dnes v určitých denních a nočních
dobách bez provozu, nebude příčinou havárií.

-

obec se oprávněně obává i zvýšení dopravy, hluku a zhoršení ovzduší na Vraclavi i
ve Svatém Mikuláši.

Tyto věci je nutné řešit dříve, než tato situace nastane.
Oldřich Koblížek
starosta obce Vraclav

Příloha:
- opis vyjádření obce ze dne 11. 11. 2009
Vyjádření obce ze dne 11. 11. 2009
K předložené dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku
MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" má obec Vraclav následující vyjádření, připomínky a
doplnění:
Vodní zdroje:
1) Vodní zdroj Vraclav (prameniště kostel Svatého Mikuláše, nevyhlášené ochranné pásmo)
je využíván, zásobuje pitnou vodou vodojem v zemědělském areálu společností ZEVAS
Vraclav, a.s. a 7 domácností v okolí kostela.
2) V lese zvaném „Háj" na Vraclavském hřbetu na stavební parcele č. 275 v k.ú. Vraclav se
nachází betonový zemní vodojem, který zásobuje pitnou vodou obec Zámrsk. Poblíž
vodojemu prochází trasa tunelu, která pravděpodobně protíná i trasu vodovodního
potrubí k Zámrsku. Správcem je VAK s.r.o. Vysoké Mýto. Jde o možný negativní vliv
vibrací při výstavbě i provozu tunelu Vraclav.
3) Na str. 131 je uvedeno, že tunel pod Homolí může ovlivnit vodu ve studních. Co potom,
když k tomu dojde?
Ekosystém:
4) Ohrožení živočichové, žijící na území obce Vraclav v okolí trasy rychlostní silnice R35 mlok skvrnitý, čolek obecný, některé druhy žab dříve hojně se vyskytující - rosnička a
skokan zelený, ještěrky a slepýši.
5) Dokumentace popisuje - křížení regionálního biokoridoru RK 848 - Malejovská louka Svatý Mikuláš, silnici R35 jako migrační bariéru, ale nepopisuje přesně pohyb živočichů a
zvěře z okolních zalesněných strání (km 35) směrem k Loučné.
6) Dokumentace vlivů nepočítá s plánovaným biocentrem „V Dolích", jehož projektovou
dokumentaci má obec Vraclav zpracovanou - z důvodu propojení biocenter a zachování
a rozšíření druhové rozmanitosti živočichů a rostlin. Biocentrum V Dolích je zahrnuto do
Územního plánu obce Vraclav a jedná se o vodní plochu s doprovodným porostem, která
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sníží rizika úhynu živočichů a zvěře, protože jim nahradí důvody, pro které migrují přes
stávající migrační překážku - silnici I/17 a později přes R35 k řece Loučné. Nachází se
pod zástavbou Svatého Mikuláše mezi RBC 472 a levotočivým záhybem RBK 849 pod
vrchem „Kamenec".
Ovzduší:
7) Na str.115 je uváděno zvýšení koncentrace oxidu dusíku na okraji zástavby Vraclavi na
max. 130 mikrogramů/m3, což představuje 65% limitu, ale kolikanásobné to bude zvýšení
proti dosavadnímu stavu a jak toto zvýšení ovlivní zdravotní stav populace?
8) Inverzní údolí se zástavbou Svatého Mikuláše je špatně provětrávané území a má špatné
rozptylové podmínky.
.
9) Při portálu tunelu bude docházet ke kumulaci emisí. Jak to ovlivní vegetaci a živočišstvo
v okolí portálu tunelu? Vyhyne? Odstěhuje se?
Akustika:
10) domníváme se, že se hluková zátěž v údolí Svatého Mikuláše zvýší a že toto údolí ve
tvaru žlabu přenese zvýšenou hladinu hluku do zástavby.
Krajinný ráz:
11) Na str. 165 není zcela srozumitelný popis změn a kontrastů v harmonii a uspořádání
krajiny a zda dojde k významnému ovlivnění krajinného rázu snížení estetické a přírodní
hodnoty silnicí R35 u vrchu Homole pod Svatým Mikulášem, ale co víme, že nejhezčí
jsou scenérie Homole a okolí od lesa pod Kamencem a z hradiště na Vraclavi.
Havárie:
12) Na str. 171 je popisováno využití silnic nižších tříd v okolí nové R35 v případě havárií.
Budou pro tyto účely únosné, a když ne, uvažuje se s jejich rekonstrukcemi? Protože
dochází k jejich poškození až k destrukcím, včetně veřejných kanalizací v zástavbě obce.
S tím máme zkušenosti při haváriích na silnici I/35 mezi Zámrskem a Vysokým Mýtem.

Návrhy a požadavky obce Vraclav:
1) Provedení geotechnického a hydrogeologického průzkumu pro posouzení vlivu výstavby
tunelu na režim podzemních vod a vyhodnocení propustnosti hornin a infiltračních
parametrů. Dále stavební postup při realizaci tunelu, který vyloučí riziko snížení hladiny
podzemní vody.
2) Technická opatření proti ohrožení kvality zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš při
haváriích motorových vozidel a cisteren.
3) Záruky, že splachy z R35 neohrozí podzemní zdroj vody Vraclav - Svatý Mikuláš.
4) Průběžné sledování kvality zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš a předkládání výsledků
tohoto sledování.
.
5) Prověřit hlukové zatížení v zástavbě Svatého Mikuláše.
6) Prověřit ovlivnění živočichů a rostlin emisemi v okolí portálů tunelu.
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7) Zásadně nesouhlasíme, aby došlo k poškození zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš,
který je potencionálním zdrojem pitné vody pro celou obec a žádáme o sdělení míry
rizika pro tento zdroj pitné vody dotčením výstavbou R35.
8) Požadujeme vysázení dostatečně rozsáhlého porostu vpravo od R35 směrem k zástavbě
Svatého Mikuláše (mezi 35-35,6 km), který odcloní hluk, emise a sníží ovlivnění rázu
krajiny.
9) Požadujeme, aby byla do výstavby R35 zahrnuta výstavba biocentra V Dolích, čímž se
výrazně sníží dopad migrační bariéry tělesa R35 a riziko úhynu vzácnějších živočichů.
10) Požadujeme odpovídající kompenzace za jakékoliv ztráty hodnot.
Upozornění:
1) Průplav Dunaj - Odra - Labe býval v mapách zakreslen u Homole v trase R35.
2) V přehledu kulturních památek chybí v obci Vraclav, části Svatý Mikuláš barokní kostel,
bývalé barokní lázně a dřevěná poustevna.
! Šokující je zjištění, že rok 2025 je teprve před výstavbou nové komunikace R35. Znamená
to, že za 16 let možná dojde ke stavbě úseku Ostrov - Staré Město?
Děkujeme za akceptaci tohoto vyjádření obce Vraclav.
Oldřich Koblížek
starosta obce Vraclav

Stanovisko zpracovatele posudku:
2) V návrhu stanoviska EIA je uloženo:
-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

Riziko snížení hladin podzemní vody nelze nikdy zcela vyloučit. Kompenzační opatření k
náhradě dotčených zdrojů je např. vybudování nového zdroje vody.

4)
Příslušné modelové hodnocení kvality ovzduší zohledňuje pozaďové znečištění
lokality. Zároveň počítá s digitálním modelem terénu, takže zohledňuje i údolí Svatého
Mikuláše. Problém vlivu odvětrání tunelu bude řešen aktualizovanou rozptylovou studií.

5)
Tato situace není předmětem tohoto procesu EIA. Je předmětem řešení DÚR
předcházejícího úseku R35.

Stanovisko k příloze:
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2) V rámci technické dokumentace budou muset být řešena všechna křížení záměru
s inženýrskými sítěmi.
3) K tomuto dotazu jsou v návrhu stanoviska EIA uloženy následující podmínky:
-

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace
nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů

4) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

po určení konečné subvarianty (v dostatečném předstihu před zpracováním
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum v prostoru
očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na základě
tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze předpokládat termín od 15.7. do
15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně mobilní); prověřit výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů v tomto prostoru (vč. vodních Coleopter v pramenné
oblasti Hrušová); dále podle tohoto průzkumu v případě potřeby zpracovat žádosti o
výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zák. č.
114/1992 Sb.; tento průzkum aktualizovat i před zahájením vlastních stavebních prací

5) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:

6)

-

za účelem optimalizace migračních opatření zajistit během přípravy záměru, během
realizace a po ukončení realizace záměru (po dobu minimálně pěti let od uvedení do
provozu) u odborně způsobilé osoby monitoring migrace živočichů se zvláštním
důrazem na migraci obojživelníků vč. návrhu migračních podchodů, nadchodů,
migračních zábran, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod. a
vč. následného posouzení efektivity realizovaných opatření, v případě potřeby
navrhnout dodatečná opatření

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice

K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření
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10) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby

K části Návrhy a požadavky obce Vraclav:
1)

V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

2) a 3) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu

4) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

8) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí. (Investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
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taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení.)
9) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka
-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření

Rok 2025 je předpokládaným rokem, kdy bude R35 v plném provozu.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
1. 10. 2010
Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje k doplňku dokumentace:
Orgán nakládání s odpady a prevence závažných havárií (zpracovatel Ing. J. Bartoš)
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, ani podle zákona č. 59/2006
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky, v platném znění, není k doplňku dokumentace připomínek.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. T. Sigl)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění (dále jen zákon), do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu
ochrany přírody (dále též OOP), tj. regionální územní systém ekologické stability, přírodní
parky, zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné
lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, uvádíme k předložené
doplněné Dokumentaci vlivů na životní prostředí Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov
- MÚK Staré Město (dále jen Dokumentace) následující: Nařízením Vlády ČR č. 371/2009
Sb. byly stanoveny nové evropsky významné lokality - mimo jiné i evropsky významná
lokalita Hřebečovský hřbet (CZ0530020). Požadujeme z textu Dokumentace vypustit, že se
jedná o navrženou lokalitu (uvedeno např. na straně 38 a 162). Dále upozorňujeme na
nesprávné označení regionálních biokoridorů, jak je uvedeno na straně 45. Na regionální
biocentrum Svatý Mikuláš jsou napojeny regionální biokoridory 843 a 849. Regionální
biokoridor 848 neexistuje. Toto nepřesné označení je dále uvedeno v Dokumentaci např. na
stranách 47 a 163. Přesné situování a označení prvků územního systému ekologické stability
regionálního významu je možné ověřit například v Zásadách územního rozvoje
Pardubického kraje, které dne 29. 4. 2010 projednalo a odsouhlasilo Zastupitelstvo
Pardubického kraje. V předložené Dokumentaci, konkrétně na straně 45, není dále uvedeno,
že rychlostní komunikace kříží další regionální biokoridor, a to biokoridor 853 v bezprostřední
blízkosti sídla Cerekvice nad Loučnou. Tuto informaci požadujeme doplnit, a to včetně
způsobu křížení a parametrů migračního objektu. OOP považuje za vhodné doplnit do
Dokumentace stručné informace o metodice sběru dat, která jsou uvedena v kapitolách
C.ll.8.3 Aktuální stav vegetace a C.II.9 Fauna. Jedná se zejména o období, kdy byly
průzkumy provedeny, počty návštěv území apod. Tyto informace budou OOP případně
požadovány v případě, bude-li požádán o povolení výjimky dle § 56 zákona. OOP požaduje
(stejně jako zpracovatel Dokumentace) s ohledem na ochranu zvláště chráněných druhů
provést bezprostředně před zahájením stavby průzkum území na aktuální výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Na základě výsledků průzkumu musí být přijata taková
opatření, kterými bude minimalizován negativní vliv záměru na zjištěné druhy, např. budou
provedeny záchranné transfery (na základě vydané výjimky), umístěny zábrany proti vnikání
živočichů do prostoru staveniště apod.
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Předložená Dokumentace obsahuje návrhy opatření, se kterými se OOP ztotožňuje. Jedná
se zejména o návrhy uvedené v kapitolách D.I.9.1.-3. Vlivy na ekosystémy, D.IV.2. (2.1.
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny) a D.IV.3. (3.2. Opatření k ochraně
ekosystémů). OOP požaduje minimálně uvést v závěrečném stanovisku odkazy na dané
kapitoly, s tím, že je nutné respektovat návrhy opatření v těchto kapitolách uvedené, a to jak
ve fázi přípravy a realizace záměru, tak ve fázi provozu.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, PhD.)
Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy, a to 285 ha.
Příslušným orgánem k posouzení je v tomto případě MŽP.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková)
Z předložené doplněné dokumentace je zřejmé, že na základě předchozích stanovisek
orgánu státní správy lesů krajského úřadu byly do dokumentace zapracovány některé
požadavky na zmírnění dopadu působení záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa. V
dalších stupních projednávání záměru umístění komunikace R35 požadujeme, aby návrhy
uvedené v kapitole D.IV. (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci
nepříznivých vlivů) byly v plné míře akceptovány, převzaty do konečného stanoviska a
zrealizovány. Jedná se o úpravy trasy komunikace R35 tak, aby nezasahovala do lesních
pozemků, a to zejména v úsecích: km 44,9 (posun trasy mimo lesní porost), km 49,5 - 50,5
(přemostění Končinského potoka), km 69,0 - 71,0 (přiblížení nového vedení trasy ke
stávajícímu průběhu silnice), km 84,8 - 84,9 (u obce Kunčina - mírný posun trasy na jih mimo
lesní porost), km 85,5 - 85,8 (mírný posun trasy na jih, aby nedošlo k rozdělení lesního
porostu), kdy jsou malé lesní komplexy novou trasou rozděleny tak, že nebudou schopny
samostatné existence.
Posouzení možnosti posunu trasy požadujeme rovněž v úseku km 66,5 u obce Gajer, kde by
při mírném posunu trasy sv směrem nedošlo k zásahu do okraje lesního porostu.
Orgán státní správy myslivosti (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková)
K záměru nemáme další připomínky, požadujeme respektování kapitoly D.IV. (Opatření k
prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů), zejména části Opatření ke
snížení dělícího efektu komunikace a znovu upozorňujeme, že zhotovení migračních studií a
umístnění vhodných technických zabezpečení pro umožnění přecházení zvěře a případně
zabránění střetu zvěře s jedoucími vozidly je třeba zpracovat v těsné spolupráci s uživateli
všech dotčených honiteb, kteří mají dlouhodobé znalosti a zkušenosti jak s výskytem
jednotlivých druhů zvěře, tak zejména jejich migračních tras, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností).

Ing. Hejduk Josef
vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
K vyjádření orgánu ochrany přírody
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V návrhu stanoviska EIA jsou uvedeny následující podmínky zohledňující uvedené
připomínky:
Pro fázi přípravy:
-

po upřesnění konečné trasy provést podrobný biologický průzkum v prostoru
očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na základě
tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s ohledem na
výskyt zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze předpokládat termín
od 15.7. do 15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně mobilní); dále podle tohoto
průzkumu v případě potřeby zpracovat žádosti o výjimky ze zákazů zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů

-

po upřesnění konečné trasy zpracovat aktualizaci konfliktů s prvky ÚSES, které
budou v kontaktu s uvažovaným záměrem včetně případných doporučení pro
technickou dokumentaci záměru

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice; samostatně pro fázi výstavby a pro fázi
provozu; ve spolupráci s uživateli dotčených honiteb, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou
působností)

Pro fázi výstavby:
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les; to se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně

-

případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů přemístit do
srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný zejména u druhů s omezenou
mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.); musí být realizován v co
nejkratší době před zahájením stavby v daném úseku, ovšem při respektování
vhodných ročních období pro odchyt a přesun jedinců příslušného druhu a se
striktním dodržením požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění; pro tento zásah je třeba zažádat o výjimku ze základních
ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů

Požadavek orgánu státní správy lesů byl respektován v návrhu stanoviska EIA.

Požadavek orgánu státní správy myslivosti byl respektován v návrhu stanoviska EIA.

183

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
5. 10. 2010
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl posoudil předložený
doplněk a vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád") následující vyjádření:
-

z porovnávaných variant trasy rychlostní komunikace v oblasti města Litomyšl je z
hlediska veřejných zájmů hájených odborem výstavby a územního plánování Městského
úřadu Litomyšl vhodnější základní varianta trasy rychlostní komunikace R35, tj. trasa
severně od obce Sedliště a městské části Kornice a to zejména s ohledem na:
-

příznivější dopad této varianty na zdraví obyvatel a na možnost rozvoje dotčených
obcí,

-

porovnatelný dopad obou variant na životní prostředí,

-

skutečnost, že tato varianta, na rozdíl od subvarianty Sedliště-jih, odděluje jednotlivé
části obcí v menší míře.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani souhlas a není rozhodnutím ve smyslu správního
řádu.
Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek respektován v návrhu stanoviska EIA.

Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
16. 9. 2010
Stanovisko odboru životního prostředí k dokumentaci EIA "Silnice R35 v úseku Ostrov
- Staré Město" Verze 2
V rámci daných kompetencí odboru životního prostředí MěÚ Litomyšl ztotožňujeme se s
obsahem i závěry výše uvedené dokumentace. Závěr dokumentace v porovnání subvarianty
Sedliště-jih a základní varianty je v dokumentaci sice nejednoznačný, výsledná podoba má
vyjít „z jejich projednání a z dohody dotčených obcí a orgánů státní správy", přesto se nám
jeví vhodnější trasa základní, neboť budeme nadále uplatňovat všechna předchozí
stanoviska. V oblasti Janova naopak akceptujeme trasu subvariantní ve větší vzdálenosti od
zástavby.

30. 9. 2010
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Upozornění odboru životního prostředí k dokumentaci EIA "Silnice R35 v úseku Ostrov Staré Město" Verze 2
V návaznosti na naše stanovisko Vám odeslané dne 16.9.2010 si Vás dovolujeme ještě
upozornit na nesrovnalost v dokumentaci EIA, neboť v tabulkách B.3. a B.4. Zábory ploch
str.18 a 19 jsou hodnoty převzaté do tabulky E.2. Porovnání vlivů základní trasy a
subvarianty str. 207 prohozené mezi „Základní trasou" a „Subvariantou".
Naše stanovisko ze dne 16.9.2010 zůstává nadále v platnosti.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky a upozornění respektováno v návrhu stanoviska EIA.

Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
21. 9. 2010
Oddělení ekologie prostředí: Bez připomínek.
Oddělení přírodního prostředí: Bez připomínek.
Oddělení vodního hospodářství: Bez připomínek.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Chrast – odbor výstavby a životního prostředí
10. 9. 2010
Toto obsahuje pouze:
Veřejnou vyhlášku
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

185

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí
21. 9. 2010
Odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy, jako příslušný dotčený orgán vydává
vyjádření k doplnění dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Rychlostní
silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" dle zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí).
1. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách, v
platném znění - bez připomínek
2. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.289/1995 Sb., o lesích, v
platném znění - bez připomínek
3. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znění - bez připomínek
4. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění - bez připomínek
5. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem ě.334/1992 Sb„ o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění - naše připomínky z října 2009 byly
zpracovány. Nemáme další připomínky
6. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění - bez připomínek

Ing. Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
29. 9. 2010
Vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35
v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město.
Z hlediska vodního hospodářství, ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší,
odpadového hospodářství a lesního hospodářství nemáme k doplňku dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město
- připomínek.
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Ing.Báča Pavel
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Vysoké Mýto – odbor životního prostředí
13. 10. 2010
Odbor životního prostředí prostudoval předložený materiál a vydává toto souhrnné
stanovisko:
1. Nakládání s odpady : L. Richterová, DiS.
S odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

2. Ochrana ZPF: Ing. V. Richterová
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu požadoval ve svém souhrnném stanovisku z
4.11.2009 podrobně a kvalifikovaně zpracovat návrh způsobu hospodářského využití
skrývané kulturní vrstvy půdy. V předložené dokumentaci je konstatováno, že dojde k záboru
285 ha ZPF a je zde vyčísleno kolik ha z které třídy bude nutné odejmout. Požadovaný
návrh hospodárného využití skrývané půdy chybí.
V části „Vypořádání připomínek došlých k dokumentaci EIA" je uvedeno, že kapitoly D.I.6 a
D.IV.2 řeší připomínku týkající se vytvoření hráze z tělesa komunikace a ovlivnění
odtokových poměrů v území. Ve skutečnosti uvedené kapitoly konkrétní připomínku
neřeší.
Při dalším projekčním zpracovávání požadujeme naše připomínky řešit a vyřešit konkrétními
opatřeními.
3. Státní správa lesů: - J. Fendrych
Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba se dotýká pozemků určených k
plnění funkcí lesa i pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Zásahy na lesních
porostech požadujeme v minimálním rozsahu.
4. Ochrana přírody a krajiny : Ing. P. Rittich, Ing. V. Richtrová
V části „Vypořádání připomínek došlých k dokumentaci EIA" str. 9 je opět uvedeno, že
nebude dotčena ovocná alej Vysoké Mýto-Lhůta; toto se nezakládá na pravdě, alej bude
stavbou dotčena. Požadujeme její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin.
Dále je na straně 9. uvedené části dokumentace konstatováno, že připomínka týkající se
lokality I/9 je řešena v kapitole D.I.9.2. Lokalita I/9 v uvedené kapitole není vůbec uvedena.
Požadujeme i tyto připomínky odpovědně vyřešit.
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Nadále požadujeme, aby součástí vegetačních úprav byla realizace pásů zeleně (stromové a
keřové patro) v prostoru mezi komunikací a lidskými sídly (Vysoké Mýto 40,5 - 42,5km;
Knířov 42,8 - 43,5km ; Džbánov 44,5 - 46,5km). Požadovaná realizace vegetačních úprav
sníží negativní projevy silničního provozu a nenásilně začlení komunikaci do krajiny ( ČSN
73 6101).
5. Vodoprávní úřad: - Ing. V. Nádvorník, Jaroslava Karalová
Posuzovaná stavba negativně ovlivní zdroj pitné vody Pekla, který slouží k zásobování
vodou pro město Vysoké Mýto a jeho širší okolí. Svou vydatností a jakostí pitné vody se
jedná o zásadní vodní zdroj většího než lokálního významu. V době, kdy je stále větší
nedostatek pitné vody je třeba obdobné zdroje chránit a nedopustit možnost ohrožení jejich
jakosti. Z předložené dokumentace vyplývá, že lze předpokládat přímé ovlivnění uvedeného
zdroje, a to není řešena možnost vzniku havárie ( při dopravní nehodě ) s únikem ropných či
jiných přepravovaných nebezpečných látek. Návrh trasy rychlostní silnice v blízkosti vodního
zdroje Pekla je zcela nevhodný, vodoprávní úřad za daného stavu souhlas se stavbou
nevydá.
Z předloženého materiálu je zřejmé, že akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu
životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. zájmů v
oblasti ochrany ovzduší.

Ing. Stanislava Jetmarová
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:

K bodu 1.

Nakládání s odpady:

Nakládání s odpady v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejícími právními předpisy vyplývá
z legislativy a nemusí být ukládáno samostatnou podmínkou. Podmínkami návrhu stanoviska
je dále upřesněno:
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

K bodu 2.

Ochrana ZPF:

K této problematice se v kapitole B.II.1. dokumentace konstatuje, že „Svrchní vrstva půdy ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy na dočasné deponie. Část
této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese komunikace a v jeho okolí, zbylá půda
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bude využita dle pokynů orgánu ochrany ZPF.„ Tato podmínka je také uložena v návrhu
stanoviska.
Odtokové poměry řeší několik podmínek návrhu stanoviska:
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

K bodu 3.

Státní správa lesů:

V návrhu stanoviska e uloženo prověřit optimalizaci trasy tak, aby maximálně snížily vlivy na
lesní porosty. Dále je obecně uloženo:
-

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod.; na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů

K bodu 4.

Ochrana přírody a krajiny:

K vlivu na alej Vysoké Mýto - Lhůta byla do návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

v případě dotčení aleje Vysoké Mýto - Lhůta, provést v rámci projektu vegetačních
úprav její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin

K požadavku na realizi pásů zeleně (stromové a keřové patro) v prostoru mezi komunikací a
lidskými sídly (Vysoké Mýto 40,5 - 42,5km; Knířov 42,8 - 43,5km ; Džbánov 44,5 - 46,5km) je
uložena podmínka návrhu stanoviska:
-

zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími
parametry:
-

-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a
poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude
proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže provádět
výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele, taktéž nemůže
vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace a doprovodná
zařízení)
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Vodoprávní úřad:

Možné ovlivnění zdroje pitné vody Pekla patří k nejvýznamnějším identifikovaným vlivům
uvažovaného záměru. Proto byla i v rámci posudku této problematice věnována maximální
pozornost a v návrhu stanoviska EIA jsou uloženy následující podmínky pro eliminaci a
minimalizaci tohoto vlivu, se zdůrazněním detailního řešení v prostoru potenciálního
ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

-

v prostoru potenciálního ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla navrhnout
detailní prostorovou a technologickou realizaci záměru s ohledem na minimalizaci a
eliminaci vlivů na podzemní vody; prověřit možnost přiblížení trasy záměru ke
stávající silnici I/35 a prověřit možnost využití tělesa stávající silnice I/35 pro R35 (s
realizací obslužné komunikace v novém prostoru); odvádění vod z povrchu
komunikace řešit v tomto prostoru nepropustnou kanalizací, vyústění provést mimo
zranitelné území, technickými opatřeními zabránit rozstřiku vod z komunikace do
okolního prostoru

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
190

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu
-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce; s tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
4. 10. 2010
Po zhodnocení souladu předloženého doplňku dokumentace s požadavky v oblasti ochrany
veřejného zdraví KHS s doplňkem dokumentace souhlasí s následující podmínkou :
Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření. Výpočtové body je třeba zvolit na
hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a nejbližších chráněných
venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných chráněných venkovních
prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí. Poté KHS stanoví měřící body
pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební provozu, případně předčasného
užívání stavby.
Z hlediska navržených subvariant KHS preferuje u obchvatu Litomyšle před subvariantou
Sedliště-jih základní trasu, ve které je komunikace vedena ve větší vzdálenosti od obytné
zástavby.
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Požadovaná podmínka byla v návrhu stanoviska EIA plně respektována.

ČIŽP – Oblastní inspektorát Hradec Králové
17. 9. 2010
Stanovisko k doplňku dokumentace vlivů záměru na životní prostředí:
Oddělení integrace:
Předložený záměr nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci) a oznamovatel nemá povinnost získat integrované povolení.
Oddělení ochrany ovzduší:
Za předpokladu minimalizace sekundární prašnosti během výstavby nemáme z hlediska
ochrany ovzduší k předložené dokumentaci připomínky. Podmínky ochrany ovzduší před
znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování během stavby upravují zvláštní
právní předpisy.
Oddělení ochrany vod:
Námi vznesené připomínky jsou řešeny nejprve v dokumentaci "Vypořádání připomínek"
vypracované spol. ATEM, s.r.o. Praha v 3/2010 a následně jsou zahrnuty v doplněné
dokumentaci, která zahrnuje i výsledky "Hydrogeologické rešeršní studie (verze III.)"
zpracované spol. K + K průzkum s.r.o. Praha v 4/2010. Po jejím prostudování nemáme z
hlediska ochrany vod k hodnocení vlivu na životní prostředí a jeho závěru připomínek.
Podmínky, jež jsou součástí opatření, navržených z hlediska ochrany vod k prevenci,
eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v doplněné dokumentaci musí
být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných
správních řízení. Provoz díla potom musí být v souladu s těmito závaznými předpisy.
Oddělení ochrany vod nemá ke zpracování a závěru doplněné dokumentace dalších
připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství:
Doplněk dokumentace navazuje na dokumentaci z roku 2009. Uvádíme, že z pohledu
nakládání s odpady trváme na původním vyjádření k dokumentaci č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634.
001/09/KLM ze dne 23.10.2009 .
Jelikož termín zahájení výstavby není stanoven, uvádíme, že veškeré nakládání s odpady
vznikajícími při výstavbě musí odpovídat legislativě platné v daném období. Vyjádření k
předpokládanému nakládání s produkovanými odpady, ve smyslu současné legislativy, by
nemělo příslušnou vypovídající schopnost.
Nakládání s odpady je zpracováno v kap. B.III.3 Odpady, včetně bilance výkopových zemin a
zemin potřebných do náspů.
V souvislosti s rozsahem zemních prací a velikostí dotčeného území upozorňujeme, že při
prováděných pracích bude nutné sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností.
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Oddělení ochrany přírody:
K doplněné dokumentaci ČIŽP uvádí, že v kapitole B.I.9. (str. 17) je nesprávně uveden orgán
ochrany přírody věcně příslušný k vydávání výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných rostlin a živočichů. Tímto orgánem je od 1.12.2009 místně příslušný krajský
úřad.
Vzhledem ke skutečnosti, že v doplněné dokumentaci jsou zohledněny připomínky ze
stanoviska ČIŽP č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634. 001/09/KLM ze dne 23.10.2009, ČIŽP s
projektem souhlasí za předpokladu dodržení kompenzačních opatření uvedených v
dokumentaci.
ČIŽP z navržených variant i nadále upřednostňuje variantu Sedliště-jih pro její menší dopad
na krajinný ráz a subvariantu Janov-základní trasa pro její menší dopad na nezastavěná
území.
Oddělení ochrany lesa:
Záměr si vyžádá zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rozsahu
84 734 m2 až 85 044 m2 dle jednotlivých variant.
V doplněné dokumentaci byly v dostatečném rozsahu akceptovány připomínky oddělení
ochrany lesa ze stanoviska č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634.001/09/KLM ze dne 23.10.2009. V
kapitole D.I.14 bylo řádně doplněno vyhodnocení vlivů záměru na lesy a situace byla
zakreslena do lesnických porostních map.
Závěr:
ČIŽP z navržených variant i nadále upřednostňuje variantu Sedliště-jih pro její menší dopad
na krajinný ráz a subvariantu Janov-základní trasa pro její menší dopad na nezastavěná
území.

Ing. Jana Samková
ředitelka oblastního inspektorátu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Byla respektována připomínka k nakládání s vytěženými zeminami a zahrnuta do návrhu
stanoviska EIA:
-

při prováděných pracích sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností

Obvodní báňský úřad Trutnov
7. 10. 2010
Obvodní báňský úřad Trutnov, pracoviště Hradec Králové, zaevidoval 6.9.2010 pod čj.
3375/10 doplněk dokumentace vlivů na životní prostředí akce „Rychlostní silnice R 35 v
úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město".
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K Vašemu oznámení sdělujeme, že k výše uvedenému doplňku není ze strany zdejšího
úřadu připomínek.
Podle ustanovení § 3 písm. i) zákona ČNR 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 (tunel Dětřichov), jakož i ve vytváření
podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 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 (např. stavební zákon, vodní zákon, apod.) nebo na základě ohlášení, pokud to tyto
předpisy připouštějí, (§ 5 odst. 2 citovaného zákona).
Organizace provádějící ČPHZ je povinna ohlásit OBÚ v Trutnově 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., ve znění pozdějších zákonů.

Ing. André Miksch
předseda úřadu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti podrobnějšího vypořádání.

Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany
lesů
10. 9. 2010
Z hlediska lesního hospodářství a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa
souhlasíme s předloženou dokumentací za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. V navazujícím stupni řízení na základě zpřesňující dokumentace prověřit možnost
optimalizace některých níže uvedených úseků s cílem minimalizovat, případně zcela
eliminovat zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL") a snížení
záborů lesních porostů. Jedná se o tyto úseky :
194

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Km 35-36. V tomto úseku posunout portály obou konců tunelu Homole o vzdálenost
50m od hranice PUPFL.
Km 50. Posunem trasy R35 jižním směrem vyloučit kolizi s lesem Švábenice.
Km 69-71. Omezit zásah do PUPFL maximálním přiblížením trasy R35 ke stávající
trase komunikace I/35.
Km 85-86. Posunem trasy R35 jihovýchodním směrem redukovat zásah do PUPFL na
nejnutnější minimum.
2. Zajistit stabilitu stavbou obnažených lesních porostů a zabránit tak jejich ohrožení,
zejména bořivými větry.
3. Zajistit zpracování podrobné migrační studie, která navrhne optimální technická řešení pro
jednotlivá křížení trasy R35 s migračními trasami živočichů s cílem minimalizovat počet
přerušení migračních tras a eliminovat možná rizika střetů migrujících živočichů, zejména
větších, s motorovými vozidly.
4. Stavba trasy R35 v celém navrženém úseku bude v termínu nejdéle do uvedení do
zkušebního provozu obousměrně oplocená. Částečné nebo přerušované oplocení je
nepřijatelné.
Uvedené podmínky požadujeme promítnout do závěrečného stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí.

Ing. Jiří John
ředitel odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Stanovisko zpracovatele posudku:
Veškeré požadované podmínky byly promítnuty do návrhu stanoviska EIA.

MŽP – odbor ochrany vod
10. 9. 2010
Stanovisko odboru ochrany vod MŽP k záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov
- MÚK Staré Město - doplněk":
Připomínky odboru ochrany vod MŽP byly zapracovány. Byla nalezena pouze drobná chyba,
kdy je ve vypořádání uvedeno, že byla věcně doplněna kapitola B.II.2. Věcně byla doplněna
kapitola B.III.2.
Závěr:
Odbor ochrany vod MŽP souhlasí se záměrem.
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.

MŽP – odbor ochrany ovzduší
1. 10. 2010
K doplňku dokumentace záměru Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré
Město nemáme žádné připomínky. Záměr nadále považujeme za akceptovatelný.
S pozdravem

Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.

MŽP – odbor výkonu státní správy VI
24. 9. 2010
Po opakovaném posouzení doplněné dokumentace záměru výstavby rychlostní komunikace
R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město doporučuji, na základě vlastních zkušeností a
znalosti příslušného území s průměty do rozhodujícíh složek a stránek životního prostředí a
ochrany veřejného zdraví, schválit základní variantu Sedliště - sever.

JUDr. Ing. Emil Rudolf
ředitel odboru výkonu státní správy VI

Stanovisko zpracovatele posudku:
Subvarianta „základní trasa“ (odpovídá trase na sever od Sedliště) byla doporučena jako
vhodnější z hlediska menších vlivů na životní prostředí.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
15. 9. 2010
Prostor předpokládané stavby se dle dosavadního stavu poznatků nachází na území s
archeologickými nálezy.
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Především v oblasti Starého Města a jeho širšího okolí máme doloženy archeologické nálezy
více méně z celého pravěku (např.: Vích, D. 2005: Laténské nálezy na českomoravském
pomezí, Pravěk NŘ 13, 309-350; Vích, D. 2007: Českomoravské pomezí v době římské,
Pravěk NŘ - Supplementum 17, 173-229). Téměř všude musíme zároveň počítat s výskytem
vrcholně středověkých situací, ať jsou doloženy přímými nálezy (např. Bolina, P. - Němcová,
J. - Šlézar, P. 2008: K počátkům hradů na Moravskotřebovsku, Castellologica bohemica 11,
53-88) nebo jejich přítomnost vyplývá z písemných zpráv (viz např. příslušná hesla v
Profous, A.: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní výmam a změny. Praha 19471960).
Z uvedených důvodů je záchranný archeologický výzkum při stavbě zcela nezbytný.
S pozdravem
Mgr. Jiří Junek
ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto požadavku je stanovena v návrhu stanoviska EIA tato podmínka:
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let); přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
20. 9. 2010
K předloženému doplňku dokumentace k záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov - MÚK Staré Město" nemáme další připomínky, veškeré naše předchozí připomínky
byly již akceptovány a zapracovány.
Při konečném řešení návrhu „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré
Město" požadujeme respektovat podmínky územní památkové ochrany, které doplněk
dokumentace záměru zohledňoval.
Ing. arch. Věra Kučová
náměstkyně pro památkovou péči

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.
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Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření k původní dokumentaci byla vypořádána v rámci doplněné dokumentace (verze 2)
přehledně v samostatném svazku. Veškeré oprávněné podněty z těchto vyjádření byly
využity při zpracování tohoto posudku a návrhu stanoviska EIA.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem bylo shromáždit a vyhodnotit dostupné
údaje o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr silnice R35 v úseku Ostrov
- Staré Město na území Pardubického kraje. Proces EIA identifikuje míru a závažnost
jednotlivých vlivů, stanoví limity pro možnost realizace stavby a navrhuje opatření, která
budou minimalizovat dopady na životní prostředí. Záměr je navrhován v jedné základní
variantě, ve dvou místech jsou posuzovány subvarianty o délce 8 a 4 km. Základní trasa je
shodná s trasou vymezenou v územně plánovací dokumentaci.
V případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní vliv nové
komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní zatížení rychlostní silnice
bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě, ale
silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze také
očekávat podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak
revitalizaci centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.
Mezi významné vlivy výstavby nové komunikace patří zábor hodnotné zemědělské půdy. To
je však dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby se
maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a přijatelným)
dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.
Vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně mírné, což
je dáno právě skutečností, že trasa je vedena prioritně po zemědělských plochách. I tak
ovšem dojde k určitému narušení některých biotopů, ke kácení dřevin apod. Trasa je však
navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i podmínky k optimalizaci
trasy, stanovené v návrhu stanoviska EIA. Vlivy na migraci živočichů budou minimalizovány
zajištěním dostatečného počtu mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky),
pozitivním efektem bude snížení bariérového působení stávající silnice I/35.
Z hydrogeologické studie vyplývá, že ovlivnění vodárenských zdrojů je nepravděpodobné,
resp. lze mu příslušnými opatřeními zabránit; mohlo by však dojít ke kvantitativnímu
ovlivnění místních zdrojů, zejména v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav. Zde je nutno volit
takovou technologii výstavby tunelů, která toto riziko minimalizuje (pravděpodobně sanace
tryskovou injektáží). Na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni
přesune tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku těchto látek
do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.
Obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění zejména
malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného území. Z tohoto
důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby bylo toto riziko
minimalizováno.
Archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné provést
odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v předložené
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Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto předpokladu je možné
vliv hodnotit jako přijatelný.
Vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit jako mírně negativní, je však nutno opět vyzdvihnout
skutečnost, že silnice (díky předchozí optimalizaci trasy) nezasahuje do nejcennější části
krajiny tohoto regionu. Při realizaci vhodných opatření je možné vliv na krajinu hodnotit také
jako přijatelný.
Celkově tak lze vlivy realizace záměru hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

indiferentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody

V rámci procesu EIA bylo dále formulováno několik desítek konkrétních podmínek jak pro
fázi projektové přípravy stavby, tak i pro etapy provádění stavby a provozu silnice R35. Tato
opatření umožní omezit dopady realizace záměru na nejnutnější míru.
Z hlediska porovnání subvariant „Sedliště-jih" a „Janov" pak lze konstatovat,
že:
-

subvarianta Sedliště-jih je z hlediska střetů s jednotlivými prvky životního prostředí a
kvantifikovaných dopadů na obyvatele hodnocena jako méně vhodná než základní
trasa silnice R35, subvarianta Sedliště-jih je také ve střetu s plánovanými plochami
rozvoje bydlení obcí Řídký, Nedošín, Litomyšl. Na druhé straně ale základní trasa s
sebou nese množství dopadů, typických pro umístění silnice do dosud relativně
nedotčeného prostoru: vytváří nový zdroj hluku v území, rozděluje krajinu a narušuje
její ráz, uzavírá část území mezi stávající silnici I/35 a novou R35, vytváří novou
migrační bariéru atd. Tyto vlivy lze obtížně kvantifikovat, neboť se jedná spíše o
dopady psychologické a estetické, avšak jejich význam je nepochybný. Obě varianty
tak mají své klady i zápory. Celkově byla jako subvarianta s menšími vlivy na životní
prostředí vyhodnocena základní trasa.

-

v oblasti Janova je možné doporučit k realizaci subvariantu Janov, která je vedena ve
větší vzdálenosti od zástavby a nevyvolává nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova.

Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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NÁVRH STANOVISKA

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.

Název a zařazení záměru

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji. Katastrální území a obce,
jimiž procházejí navržené trasy R35 jsou uvedeny v následující tabulce:
obec

katastrální území

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov

Dětřichov

Dětřichov u Svitav

Řídký

Řídký

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Džbánov

Staré Město

Radišov

Džbánov u Vysokého
Mýta

obec
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Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65993390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

Zastoupený:
Ing. Tomáš Kaas - ředitel výstavby ŘSD ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
tel. 241 084 302
II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: Ing. Václav Píša,CSc.
držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb.
č. osvědčení 43912/ENV/06

Předloženo:

19.10.2006
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2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Václav Píša,CSc.
držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb.
č. osvědčení 43912/ENV/06

Vráceno:

07. 12. 2009

Přepracovaná dokumentace:
Předloženo: 02. 09. 2010
3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93
Předloženo:

říjen 2011

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v říjnu 2006.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 03.11.2006 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Záměr „Silnice R35 v úseku Vysoké Mýto – Staré Město“ naplňuje dikci bodu 9.3, kategorie II
(kategorie I), přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést
do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému
zákonu je nutné zpracovat.

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 07. 10. 2009

Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.
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5. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Honební společenstvo Švábenice
Občanské sdružení Lípovec
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Bosonohách
Mgr. Patrik Bičovský
Občané obce Němčice u Litomyšle (35 podpisů)
Občanské sdružení Švábenice
Občanské sdružení Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim Troubsko
Jaromír Holub (+25 podpisů)
Ing. Jan Vaňous
Občanské sdružení Za zachování krajinného rázu Petrůvky a okolí

Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Cerekvice nad Loučnou
Obec Džbánov
Město Choceň
Obec Janov
Obec Staré Město
Obec Třebařov
Obec Zámrsk
Obec Opatovec
Obec Bohuňovice
Obec Dětřichov
Obecní úřad Řídký
Obecní úřad Stradouň
Obec Tržek
Město Vysoké Mýto
Obec Němčice
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
ČIŽP OI Hradec Králové
ČIŽP OI Brno
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor ochrany vod
Obvodní báňský úřad v Trutnově
AOPK ČR
Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí
Městský úřad Svitavy – odbor dopravy
Městský úřad Vysoké Mýto - odbor životního prostředí
Ministerstvo zemědělství – odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Vyjádření k přepracované dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Domašice
Občanské sdružení Lípovec
Občanské sdružení R35 Litomyšl
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích
Občanské sdružení Švábenice
Jaromír Holub
Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Ing. Josef Šafránek
Ing. Jan Vaňous

Vyjádření územních samosprávních celků:
Město Litomyšl
Město Vysoké Mýto
Obec Tržek

205

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Obec Stradouň
Obec Řídký
Obec Bohuňovice
Obec Sedliště
Obec Janov
Obec Vraclav

Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
Městský úřad Chrast – odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
Městský úřad Vysoké Mýto – odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
ČIŽP – Oblastní inspektorát Hradec Králové
Obvodní báňský úřad Trutnov
Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor výkonu státní správy VI
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
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HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem tohoto procesu bylo shromáždit, vyhodnotit
a projednat dostupné údaje o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr
silnice R35 v úseku Ostrov - Staré Město na území Pardubického kraje.
Předložená dokumentace identifikovala míru a závažnost jednotlivých vlivů, stanovila limity
pro možnost realizace stavby a navrhla opatření, která budou minimalizovat dopady na
životní prostředí. Záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech jsou
posuzovány subvarianty o délce 8 a 4 km.

Vlivy výstavby a provozu silnice R35 lze shrnout následujícím způsobem:
V případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní vliv nové
komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní zatížení rychlostní silnice
bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě, ale
silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze také
očekávat podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak
revitalizaci centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.
Z hydrogeologické studie vyplývá, že ovlivnění vodárenských zdrojů je nepravděpodobné,
resp. lze mu za předpokladu plnění podmínek tohoto stanoviska EIA zabránit. Mohlo by však
dojít ke kvantitativnímu ovlivnění místních zdrojů, zejména v oblasti tunelů Dětřichov a
Vraclav. Zde bude nutno volit takovou technologii výstavby tunelů, která toto riziko
minimalizuje (pravděpodobně sanace tryskovou injektáží). Na druhé straně lze očekávat, že
po vybudování nové silnice se na ni přesune tranzitní doprava včetně transportů látek
nebezpečných pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe
zabezpečena proti úniku těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění
podzemních vod.
Obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění zejména
malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného území. Z tohoto
důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby bylo toto riziko
minimalizováno.
Mezi významné vlivy výstavby nové komunikace patří zábor hodnotné zemědělské půdy. To
je však dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby se
maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a přijatelným)
dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.
Vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně mírné, což
je dáno právě skutečností, že trasa je vedena prioritně po zemědělských plochách. I tak
ovšem dojde k určitému narušení některých biotopů, ke kácení dřevin apod. Trasa je však
navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i podmínky tohoto stanoviska
EIA k optimalizaci trasy. Vlivy na migraci živočichů budou minimalizovány zajištěním
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dostatečného počtu migračních objektů, pozitivním efektem bude snížení bariérového
působení stávající silnice I/35.
Vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit jako mírně negativní, je však nutno opět vyzdvihnout
skutečnost, že silnice (díky předchozí optimalizaci trasy) nezasahuje do krajinně
nejcennějších částí tohoto regionu. Při respektování podmínek tohoto stanoviska EIA je
možné vliv na krajinu hodnotit jako přijatelný.
Archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné provést
odpovídající archeologický průzkum a dodržet podmínky tohoto stanoviska, aby nedošlo k
ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.
Celkově tak lze vlivy realizace záměru hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na půdu, přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

pozitivní i negativní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody

V rámci procesu EIA byly formulovány konkrétní podmínky, jak pro fázi projektové přípravy
stavby, tak i pro etapy výstavby a etapu provozu silnice R35. Plnění těchto podmínek umožní
omezit dopady realizace a provozu záměru na nejnutnější míru.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).
Základní charakteristiky záměru vč. subvariant
Základní

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

Délka

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového 800 m
oblouku

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

Počet a délka tunelů

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Směrové vedení
Základní trasa
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Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever
k Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.

Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným

209

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35
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-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty

V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

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

4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Porovnání „Nulové“ a „Aktivní“ varianty
V dokumentaci EIA bylo provedeno přehledné porovnání vlivů výstavby silnice R35 se
stavem bez realizace této komunikace:
„Nulovou variantou" je stav v roce 2025 při zakončení silnice R35 v MÚK Ostrov, bez jejího
pokračování dále na východ. Nejedná se tedy o současný stav, neboť za předpokladu
„nulové varianty" je nutno očekávat na stávající silnici I/35 v úseku Ostrov - Staré město
poměrně výrazný nárůst dopravní zátěže, která sem bude přivedena silnicí R35 od Hradce
Králové. Aktivní variantou je prodloužení silnice R35 nejméně po MÚK Staré město, spíše
však dále až po Mohelnici.

Vyhodnocení vlivů „nulové" a „aktivní" varianty dle jednotlivých složek ŽP:
-

v případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní
hodnocení nové komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní
zatížení rychlostní silnice bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající
silnici I/35 v nulové variantě, ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby.

-

u kvality ovzduší jsou přínosy méně výrazné než u hluku, jelikož imisní zátěž z nové
silnice zasahuje větší území než hluk, u něhož bude zajištěna ochrana dotčené
zástavby pomocí protihlukových clon.

-

z hlediska celkových vlivů na obyvatelstvo a sídla převažují výrazně pozitivní vlivy,
neboť vedle snížení hlukové a imisní zátěže v centrální části sídel lze očekávat také
podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak revitalizaci
centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.

-

vlivy na podzemní vody lze považovat v souhrnu za srovnatelné, za předpokladu
realizace opatření navržených v této dokumentaci, resp. i dalších opatření dle
podrobného hydrogeologického průzkumu. Z dostupných podkladů vyplývá, že ke
kvantitativnímu ovlivnění vodárenských zdrojů pravděpodobně dojde ve dvou
lokalitách, a to v prostoru Cerekvice - Pekla a v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav.
Zde je nutno především provést na základě průzkumných prací optimalizaci trasy tak,
aby bylo toto riziko minimalizováno, případně zajistit příslušná kompenzační opatření
k náhradě dotčených zdrojů vody. Současně je zcela nezbytné zamezit kvalitativnímu
ovlivnění podzemních vod během stavby i provozu silnice pomocí nadstandardních
bezpečnostních opatření.

212

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

-

na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni přesune
tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku
těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.

-

obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění
zejména malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného
území. Z tohoto důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby
bylo toto riziko minimalizováno.

-

v případě kvalitativního ovlivnění povrchových vod jsou samostatným problémem
posypové soli a nebezpečné látky. Spotřeba posypových solí se podstatně zvýší,
neboť bude nutno udržovat stávající silnici I/35 i novou R35, proto je nutné omezit
odvodnění do vodotečí tak, aby nedošlo k nadlimitnímu nárůstu chloridových iontů.
Riziko znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami se však po vybudování
komunikace podstatně sníží, neboť silnice R35 bude proti těmto únikům příslušným
způsobem zabezpečena.

-

trvalý zábor zemědělské půdy patří mezi významné negativní vlivy nové komunikace.
To je dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby
se maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a
přijatelným) dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.

-

ze stejného důvodu je možné vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu
považovat za poměrně mírné, i když jde přirozeně o vlivy negativní. Dojde k určitému
narušení biotopů, k zásahům do některých hodnotnějších ploch i k nutnému kácení
dřevin. Trasa je však navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i
doporučení k optimalizaci trasy, navržená v předložené Dokumentaci.

-

vlivy na migraci živočichů jsou nejednoznačné. Stávající silnice I/35 tvoří (resp. po
nárůstu dopravy bude tvořit) velmi významnou migrační bariéru. Po vybudování R35
dojde k odvedení dopravy ze stávající silnice, která se tak stane pro živočichy
poměrně průchozí - bude se jednat o běžnou silnici II. třídy. Vznikne ovšem nová
bariéra v trase silnice R35 a bude záviset na její průchodnosti, zda bude výsledný
efekt v součtu negativní či pozitivní. Na trase R35 je v projektu plánováno mnoho
mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky), další jsou navrženy v předložené
Dokumentaci, a to právě s cílem výsledný bariérový efekt minimalizovat.

-

archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné
provést odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v
předložené Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto
předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.

-

vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit rovněž jako mírně negativní. Komunikace
vytvoří nový krajinný prvek a zasáhne tak do stávajících struktur. Na druhé straně je
možné vyzdvihnout skutečnost, že se tak neděje v nejcennějších částech krajiny
daného regionu, což je do značné míry výsledek optimalizace trasy R35. Při realizaci
opatření k zapojení silnice do krajiny, tj. zejména ozelenění včetně dosadeb
navazujících porostů, je možné vliv hodnotit také jako přijatelný.
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Celkově tak lze vlivy „aktivní“ varianty hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

ambivalentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody (negativní zejména z
hlediska kvantitativního ovlivnění, avšak pravděpodobně pozitivní ve smyslu snížení
rizika znečištění vod)

Porovnání vlivů základní trasy a subvariant
Předkládaný záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech je záměr
navržen také v subvariantě. V obou případech mají varianty různou míru vlivů. Nejdůležitější
vlivy a střety jednotlivých variant v úseku subvarianty Sedliště-jih jsou uvedeny v následující
tabulce:
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih
Základní trasa

Subvarianta Sedliště - jih

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
3

Násypy: 6 154,5 tis. m
3
Zářezy: 7 156,4 tis. m
3
Celkem: 13 310,9 tis. m
3
Bilance: -1 001,9 tis. m

3

Násypy: 6 484,8 tis. m
3
Zářezy: 6 448,6 tis. m
3
Celkem: 12 933,40 tis. m
3
Bilance: 36,2 tis. m

Vliv na kvalitu ovzduší
pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,5 - 1,5 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,1 - 1,3 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
Litomyšli mezi 3,0 - 6,5 µg.m
Litomyšli mezi 2,0 - 6,0 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
-3
obcích Sedliště a Kornice mezi 0,5 - 1,4 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 0,9 - 1,4 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
obcích Sedlišté a Kornice mezi 0,5 - 2,3 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 1,3 - 2,4 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
dodatečných opatření
dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc bez splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
dodatečných opatření
pouze s protihlukovými stěnami o délce/výšce
570/3, 480/3 a 240/2,5 m
představuje zcela nový zdroj hluku v území

vede podél stávajícího tradičního zdroje hluku v
oblasti (stávající silnice I/35)

Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
948 777 m .rok
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-1

Končinský potok - navýšení průtoku 1,4 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
21,8 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-1

Končinský potok - navýšení průtoku o 2,5 l.s
-1
Kornický potok - navýšení průtoku o 2,1 l.s
-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
17,4 l.s
-1
Kornický potok - 109,0 l.s

Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
průchod navrženým OP 2. stupně Bohuňovice, přiblížení k OP Cerekvice-Pekla na vzdálenost
přímo v OP je navržena křižovatka Řídký
100 - 200 m v úseku dlouhém cca 3,5 km
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 282 330 m
2
II. třída ochrany - 805 820 m
2
Celkový zábor - 2 794 676 m
2
zábor PUPFL 84 734 m

zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

Vliv na flóru a ekosystémy
jeden střet s lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem)

jeden střet s lokalitou velkého významu přemostění Kornického potoka a průchod přes
porosty vlhkých luk

Vliv na faunu a migraci
vytváří novou migrační bariéru v dosud
průchozím území

zvyšuje počet migračních bariér soustředěných
v jednom koridoru

Vliv na ÚSES
přechod 1 lokálního biokoridoru, nepřemostěn,
mosty do vzdál. 300 m

přechod 1 lokálního biokoridoru, most dl. 50 m,
výšky 6,5 m.

Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
vede ve větší vzdálenosti od sídel

vede v menší vzdálenosti od sídel
vede ve vzdálenosti cca 150 m od židovského
hřbitova ležícího na okraji města Litomyšle

bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje
bydlení

konflikt s plánovanými plochami rozvoje bydlení
(Řídký, Nedošín, Litomyšl)

Vliv na krajinný ráz
vedena větší délku v zářezech
vedení v krajině nedotčené velkými
antropogenními strukturami

vedena ve větší míře po náspech
větší rozsah viditelnosti z obcí
vedena v souběhu se stávajícími strukturami, v
odděluje část území a vytváří větší „ostrov" mezi krajině tradiční a antropogenními strukturami
pozměněné
I/35 a R35
odděluje část území a vytváří menší „ostrov"
mezi I/35 a R35
nutnost realizace protihlukových stěn
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Vliv na archeologické památky
průchod lokalitou Němčice (průchod 1 lokalitou) průchod velmi významnými lokalitami Nedošín a
Sedliště (celkem průchod 4 lokalitami)

Vyhodnocení vlivů „základní trasy" a „subvarianty Sedliště – jih“ dle jednotlivých složek ŽP:
-

Z hlediska vlivů na ovzduší vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní
trasa (nižší vlivy z hlediska imisních limitů).

-

Z hlediska vlivů hluku vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní trasa
(nižší vlivy z hlediska hlukových limitů).

-

Vlivy na povrchové vody jsou méně významné u základní trasy, kde se předpokládá
podlimitní vliv na Končinský potok. Významnější vlivy jsou u subvarianty Sedliště-jih,
kde je vedle Končinského potoka ovlivněn i potok Kornický.

-

Vlivy na podzemní vody obou variant jsou srovnatelné. Potenciálně větší riziko je v
případě vlivu na vodní zdroj Bohuňovice ve var. Sedliště-jih, na druhé straně zdroj
Cerekvice - Pekla je významnější. V obou variantách se však předpokládá splnění
takových podmínek, které možnost ovlivnění vodárenských zdrojů prakticky vyloučí.

-

Vlivy na půdu jsou méně významné u subvarianty Sedliště - jih, která vykazuje menší
zábor půd v I. třídě ochrany ZPF a v součtu I. a II. třídy ochrany ZPF (dle
Metodického pokynu ministerstva zemědělství č.j. 1067/96 k zákonu č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění). U subvarianty Sedliště –
jih vzniká poměrně velká plocha obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd
v úzkém pásu mezi uvažovaným záměrem a stávající I/35.

-

U vlivů na flóru a ekosystémy vykazuje méně významné vlivy základní trasa, která
vyvolá jeden střet s lokalitou malého významu (lesní porost ve svahu nad
Končinským potokem). Významnější vlivy vykazuje subvarianta Sedliště-jih, která
vyvolá jeden střet s lokalitou velkého významu (přemostění Kornického potoka a
průchod přes porosty vlhkých luk).

-

V případě vlivů na faunu a migraci živočichů nelze rozhodnout, zda je vhodnější
soustředění více bariér do jednoho koridoru, či vytvoření nové bariéry v dosud
volném prostoru.

-

U vlivů na krajinu a krajinný ráz lze konstatovat, že základní trasa přináší větší vlivy
v krajině dosud nedotčené silniční stavbou většího rozsahu (uvažovaná R35).
Subvarianta Sedliště – jih přináší větší vlivy ve formě rozsáhlejšího souběhu s další
významnou silniční stavbou (uvažovaná R35 a stávající I/35) a vykazuje vyšší
intenzitu vlivů na krajinu. Z hlediska vizuálních vlivů na krajinu vykazuje méně
významné vlivy základní trasa, která je uvažována ve větší míře v zářezech, zatímco
subvarianta Sedliště – jih je vedena ve větší míře po násypech a navíc vyžaduje
realizaci protihlukových stěn.
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-

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou méně významné u základní trasy
(průchod jednou archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy
(průchod 4 archeologickými lokalitami).

-

Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak
vede ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými
plochami rozvoje bydlení. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy na rozvoj
sídel. Jednak vede v menší vzdálenosti od sídel, jednak je v konfliktu s plánovanými
plochami rozvoje bydlení (Řídký, Nedošín, Litomyšl).

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové vody, na
flóru a ekosystémy, na hmotný majetek a kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje
menší vlivy základní trasa.

-

U vlivů na podzemní vody, na faunu a migraci živočichů a na krajinu jsou vlivy
základní trasy a subvarianty Sedliště - jih srovnatelné.

-

U vlivů na půdu vykazuje menší vlivy subvarianta Sedliště – jih.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Litomyšle vykazuje základní trasa a tím je také vhodnější
k realizaci. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí
a tím je také méně vhodná k realizaci.

Následující tabulka pak obsahuje obdobné vyhodnocení pro subvariantu Janov.
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Janov
Základní trasa

Subvarianta Janov

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
množství zeminy při výstavbě srovnatelné
Vliv na kvalitu ovzduší
změny průměrných ročních koncentrací v okrajové změny průměrných ročních koncentrací v okrajové
zástavbě Janova:
zástavbě Janova:
-3
-3
-3
-3
pokles PM10 o 2,9 µg.m ,nárůst N02 o 1 µg.m
pokles PM10 o 3,6 µg.m ,nárůst N02 o 0,8 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
s protihlukovou stěnou o délce 260 m a výšce 3 m dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
s protihlukovou stěnou o délce 1400m a výšce 3m s protihlukovou stěnou o délce 1000m a výšce 3m
Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
953 410 m .rok
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-

vlivy na nárůst průtoků a koncentrací Cl srovnatelné
Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
Srovnatelný, obě varianty procházejí navrženým OP 2. stupně Janov
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré
Město):
Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

2

I. třída ochrany - 1 286 929 m
2
II. třída ochrany - 820 701 m
2
Celkový zábor - 2 814 156 m
2
zábor PUPFL 85 044 m

Vliv na flóru a ekosystémy
srovnatelný
Vliv na faunu a migraci
vede v trase stávající silnice - vytváří pouze jednu vytváří dvě bariéry – rychlostní silnici a
migrační bariéru
doprovodnou komunikaci, avšak v území nízkého
migračního významu
Vliv na ÚSES
srovnatelný
Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
ve vzdálenosti 400m od zástavby Janova

vede ve vzdálenosti 480m od zástavby Janova

vytváří nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova

doprovodná komunikace vede mimo zástavbu
Janova

Vliv na krajinný ráz
větší rozsah protihlukových stěn

větší rozsah vedení dvou silnic v souběhu

Vliv na archeologické památky
kontakt s okrajem archeologické lokality Janov

archeologické lokalitěJanov se trasa vyhýbá

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, na hmotný majetek a
kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje menší vlivy subvarianta Janov.

-

U vlivů na vody, na flóru a ekosystémy a na krajinu jsou vlivy základní trasy a
subvarianty Janov srovnatelné.

-

U vlivů na půdu, na faunu a migraci živočichů vykazuje menší vlivy základní trasa.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Janova vykazuje subvarianta Janov a tím je také vhodnější
k realizaci. Základní trasa vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí a tím je také
méně vhodná k realizaci.
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5. Vypořádání vyjádření
5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k původní dokumentaci 12
vyjádření veřejnosti, dále obdržel 15 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a
16 vyjádření dotčených správních úřadů. K přepracované dokumentaci pak 9 vyjádření
veřejnosti, 9 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 17 vyjádření dotčených
správních úřadů. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž vyjádření jsou ve
stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta. Veškeré připomínky jsou náležitě komentovány
v části V. posudku. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly
odpovídajícím způsobem vypořádány, v případě potřeby zahrnuty do podmínek příslušného
úřadu.

5.2. Vypořádání vyjádření k posudku
- bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.

Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru:

„Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“
(z uvažovaných subvariant se na základě procesu EIA považují za vhodnější
k realizaci z hlediska menších vlivů na životní prostředí v prostoru Litomyšle
základní trasa, v prostoru Janova subvarianta Janov)

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Podmínky pro fázi přípravy
Podmínky k ochraně obyvatel
-

v místech kontaktu komunikace s obytnou zástavbou prověřit v dalším stupni
projektové dokumentace možnost posunu trasy dále od obytné zástavby

-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

-

v technickém řešení mostů v blízkosti sídel věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů
a dilatačních spár z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých
vozidel

-

v dalších stupních přípravy záměru upřednostnit (dle technických možností) v úsecích
poblíž obytné zástavby typy povrchů s nejnižším možným koeficientem F3 (dle
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Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Planeta 2/2005) pro další
snížení hladin hluku a vibrací
-

ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně
vyhodnocení plnění platných imisních limitů, zvláštní pozornost věnovat prostoru
tunelů

-

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny
podmínky pro plnění legislativních limitů včetně zohlednění sekundární prašnosti

-

do projektu vegetačních úprav zapracovat i výsadby izolační zeleně s protiprašnou
funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou

-

zajistit možnost bezpečného překonání silnice pro pěší a cyklisty v místech
významných pěších tras (spojení obce s železnicí, frekventované turistické a
rekreační cesty apod.)

Podmínky k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

Podmínky k ochraně podzemních vod
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, vodní zdroj Bohuňovice a území dalších
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potenciálně dotčených vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí
hlubších zářezů
-

v prostoru potenciálního ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla navrhnout
detailní prostorovou a technologickou realizaci záměru s ohledem na minimalizaci a
eliminaci vlivů na podzemní vody; prověřit možnost přiblížení trasy záměru ke
stávající silnici I/35 a prověřit možnost využití tělesa stávající silnice I/35 pro R35 (s
realizací obslužné komunikace v novém prostoru); odvádění vod z povrchu
komunikace řešit v tomto prostoru nepropustnou kanalizací, vyústění provést mimo
zranitelné území, technickými opatřeními zabránit rozstřiku vod z komunikace do
okolního prostoru

-

prověřit možnost umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné
pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu

-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce; s tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.
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-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Podmínky k ochraně půdy
-

v místech náchylných k erozi řešit likvidaci dešťových vod zasakováním pomocí
technických prostředků, které erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody
apod.; v těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu
půdy před odnosem přívalovou vodou

- pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, zajistit v návrhu
projektu možnost přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky;
po přesném zaměření trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho
přerušení vytyčit novou přístupovou trasu.
- svrchní vrstva půdy - ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy
na dočasné deponie; část této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese
komunikace a v jeho okolí, zbylá půda bude využita dle pokynů orgánu ochrany ZPF

Podmínky k ochraně fauny, flóry, ekosystémů a krajiny
-

po určení konečné subvarianty (v dostatečném předstihu před zpracováním
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum
v prostoru očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na
základě tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s
ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze
předpokládat termín od 15.7. do 15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně
mobilní); prověřit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v tomto prostoru
(vč. vodních Coleopter v pramenné oblasti Hrušová); dále podle tohoto průzkumu
v případě potřeby zpracovat žádosti o výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.; tento průzkum aktualizovat i před
zahájením vlastních stavebních prací

-

po upřesnění konečné trasy zpracovat aktualizaci konfliktů s prvky ÚSES, které
budou v kontaktu s uvažovaným záměrem včetně případných doporučení pro
technickou dokumentaci záměru
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-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření

-

prověřit možnosti následujících dílčích optimalizací trasy a zapracovat je do projektu
v maximální možné míře:
- km 35,5 - 36,0, tunel Homole: mírné prodloužení tunelu v obou směrech (cca
50 - 100 m) za účelem minimalizace zásahů do lesního porostu (východní
portál) a oddálení stavebních prací od hranice navrženého VKP (západní
portál)
-

km 44,9, průchod trasy remízem s prameništěm: posun trasy směrem na
jihozápad mimo dotčený porost

-

km 49,5 - 50,5, přemostění Končinského potoka: mírný posun trasy směrem k
jihu mimo navržené VKP Švábenice; dále prodloužení mostu pokud možno v
obou směrech, prioritně však ve směru západním tak, aby jeho počátek byl
mimo prostor navrženého VKP Švábenice

-

km 52,5 - km 52,7, přemostění Kornického potoka (jen varianta Sedliště - jih):
mírné prodloužení mostu i přes část louky

-

km 66,5 u obce Gajer, mírný posun trasy sv směrem za účelem eliminace
zásahu do okraje lesního porostu

-

km 69,0 - 71,0, průchod lesními porosty mezi sídly Gajer a Starý Valdek:
přiblížení silnice R35 maximálně ke stávající trase silnice I/35 za účelem
omezení zásahů do lesního porostu

-

km 75,7 - 75,8, přemostění Třebovky: prodloužení severovýchodního konce
mostu přes přilehlou louku

-

km 77,1 přemostění Dětřichovského potoka a doprovodného stromového
porostu: prodloužení mostu až za hranici stromového porostu (a též koryta
Dětřichovského potoka)

-

84,8 - 84,9, lesní porost severně od obce Kunčina: mírný posun trasy na jih
mimo lesní porost

-

km 85,5 - 85,8, lesní porost: mírný posun směrem na jih tak, aby trasa
zasáhla pouze jižní část lesa namísto jeho rozdělení na dvě části

-

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod.; na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů;
zajistit stabilitu stavbou obnažených lesních porostů a zabránit tak jejich ohrožení,
zejména bořivými větry

-

v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení
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- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (zejména násypy, okolí
portálů tunelů, předpolí mostů)

-

ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami, vysázení pásů keřů na
vnější straně podél stěn

-

návaznost výsadeb na prvky zeleně v bezprostředním okolí

-

využití druhů odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území - zejména
dubohabřiny, místy též olšiny (v případě lužních porostů)

-

současně využití druhů odolných proti imisím a zejména zasolení

-

dosadby alejí u překládaných komunikací, které R35 křižuje

-

dosadby navržených a dosud nefunkčních prvků ÚSES, přednostně
biokoridorů křižujících R35 a biocenter v jejím bezprostředním okolí

-

zapojení tělesa silnice v místech vysokých náspů a předpolí mostů do krajiny
pomocí větší plochy zeleně, která druhově naváže na případné blízké porosty

-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské
hodnoty stromů

-

použití kvalitních školkařských výpěstků, stromů v minimální velikosti 12/14
ZB, kotvených třemi kůly s úvazky, zajištěných proti okusu zvěří

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení)

-

v případě dotčení aleje Vysoké Mýto-Lhůta, provést v rámci projektu
vegetačních úprav její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin

-

projekt bude obsahovat specifikaci plánu následné péče a údržby dřevin

-

navrhnout řešení odvětrání tunelu Dětřichov tak, aby větrací šachta, veškeré provozy
a přístupové komunikace nezasáhly do prostoru navržené evropsky významné
lokality Hřebečovský hřbet, přírodní památky ani jejich ochranného pásma. V
maximální míře realizovat tyto objekty v blízkosti stávajících cest, omezit na minimum
kácení porostu

-

v rámci přípravy řešení odvětrání tunelu Dětřichov zpracovat variantní rozptylovou
studii a navrhnout takové řešení, které omezí imisní dopady na vegetaci
Hřebečovského hřbetu při zachování podmínek ochrany obyvatel okolních sídel

-

navrhnout takové řešení mostů přes vodoteče, které minimalizuje zásahy do toků a
břehových porostů, zejména v případě přemostění Loučné a Končinského potoka
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-

za účelem optimalizace migračních opatření zajistit během přípravy záměru, během
realizace a po ukončení realizace záměru (po dobu minimálně pěti let od uvedení do
provozu) u odborně způsobilé osoby monitoring migrace živočichů se zvláštním
důrazem na migraci obojživelníků, savců, plazů a významných druhů bezobratlých
vč. návrhu migračních podchodů, nadchodů, migračních zábran, oplocení, vytvoření
naváděcích pásů, nových stanovišť apod. a vč. následného posouzení efektivity
realizovaných opatření, v případě potřeby navrhnout dodatečná opatření

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice; samostatně pro fázi výstavby a pro fázi
provozu; ve spolupráci s uživateli dotčených honiteb, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou
působností); předběžně počítat s obousměrným oplocením
veškeré vodoteče včetně nejdrobnějších přemostit (nikoliv zatrubnit)

-

délku podchodů a mostů v místě křížení s migračními trasami a biokoridory ÚSES
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostatečná šířka suché volné
plochy, kterou mohou pro přesun využít i středně velcí savci; u křížení vodotečí a cest
s doprovodnou vegetací prodloužit mosty alespoň částečně i za pás vegetace

-

na cca 69,5 km vybudovat migrační průchod (např. v místě plánovaného přemostění
místní komunikace), který alespoň částečně kompenzuje omezení migrační trasy v
prostoru Kozlovského hřbetu

-

na km 87,5 - dořešit úpravu mostu na polní cestě (biokoridor) tak, aby umožňoval i
migrační funkci

-

na cca 90,2 km navrhnout propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných
savců, který bude respektovat plánovaný lokální biokoridor

-

v rámci kompenzačních výsadeb zajistit i dosadby navržených a nefunkčních prvků
ÚSES, zejména biokoridorů zajišťujících průchod skrz těleso silnice R35

-

vedle navržených mostů a prvků ÚSES vybudovat v tělese silnice další mostky nebo
suché trubní propusti, které umožní průchod alespoň drobných živočichů (bez větších
problémů je to možné formou malých propustků v náspech silnice), a to zejména v
místech, kde lze předpokládat zvýšenou migraci: území, kde rychlostní komunikace
bude protínat lesní komplexy, křížit vodní toky a nivy vodních toků nebo procházet v
blízkosti vodních ploch; tyto průchody nebudou vázány pouze na křížení prvků ÚSES;
umístění a charakter propustků navrhne migrační studie

-

minimálně v úsecích vymezených v migrační studii zahrnout do projektu oplocení
nebo zábrany proti vniknutí zvěře na vozovku; optimálně realizovat oplocení podél
celé trasy

-

dle monitoringu migrace živočichů a migrační studie a ve spolupráci s orgány
ochrany přírody navrhnout vybudování malých vodních nádržek (nebeských rybníčků)
v místech migrace obojživelníků
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Podmínky k ochraně archeologických památek
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let); přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Podmínky do Plánu organizace výstavby
-

-

v rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory,
sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umístěny:
-

mimo kontakt s obytnou zástavbou

-

mimo lokality významnějších ekosystémů kategorie I. - III., vymezených
v dokumentaci EIA

-

mimo plochy lesa a souvislé porosty dřevin

-

mimo plochy prvků ÚSES

-

mimo ochranná pásma podzemních vod

-

v dostatečné vzdálenosti od vodních toků

-

mimo lokality archeologických nalezišť, vymezené v této Dokumentaci nebo
identifikované na základě dalších průzkumů

v rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v
maximální míře vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy
(kategorie I. a II. dle této Dokumentace), dle možností vyloučit i jejich zbytečný
kontakt s vodotečemi a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních toků

Další podmínky ve fázi přípravy projektu
-

v rámci dokumentace pro územní řízení provést přesné výškové a směrové zaměření
trasy

-

upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledněny
požadavky na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k požadavkům dotčených
obcí

-

vypracovat havarijní plán pro fázi výstavby a zajistit jeho schválení

Podmínky pro fázi výstavby
Podmínky k ochraně obyvatel
-

veškeré provozy spojené s emisemi znečišťujících látek a hlukem (deponie zeminy,
štěrkovny, obalovny, betonárny apod.) umisťovat zásadně mimo kontakt s obytnou
zástavbou
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-

trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo
stávající obytnou zástavbu; průjezd stavební dopravy intravilány sídel je možné
připustit jen v nezbytně nutných případech

-

provádět důsledné čištění automobilů a všech strojů vyjíždějících ze stavby

-

zakrývat přepravovaný materiál a zeminu na vozidlech

-

při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě:

-

-

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

-

uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby a v případě
stížností zajistit nápravu bez zbytečných odkladů

-

zajistit pravidelné skrápění staveniště

-

práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat přednostně
mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky

-

stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností umísťovat ve větší vzdálenosti
od obytné zástavby, příp. do přístřešků nebo použít mobilní protihlukové
clony; zajistit plnění hlukových limitů pro stavební práce

realizovat příslušná protihluková opatření (zejména clony) v rozsahu dle podrobné
akustické studie

Podmínky k ochraně povrchových a podzemních vod
-

v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací zahájit monitoring stavu a
kvality podzemních vod

-

seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi výstavby
a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek

-

v rámci technologické přípravy stavby prokazatelně zkontrolovat technický stav všech
dopravních a mechanizačních prostředků zejména pak z hlediska úkapů ropných
látek a možnosti případného úniku provozních kapalin

-

ve fázi výstavby díla udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky v dobrém
technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu

-

běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci s
ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech
k tomu určených na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Staveniště vybavit
dostatečným množstvím sanačních prostředků.

-

deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků

-

v úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod a v místech
hlubších zářezů neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí,
včetně pohonných hmot (s výjimkou nezbytných případů - málo pohyblivé stroje, v
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těchto případech je nutno zajistit opatření k zamezení úniku PHM do prostředí). V
ostatních úsecích zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním únikům.
-

při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela minimalizováno

-

v místě křížení s vodními toky zabránit splachu znečišťujících látek (nerozpuštěné
látky, úkapy ropných látek) z ploch dotčených výstavbou

-

zajistit předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a
mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka), totéž platí i pro dešťové vody
odtékající z plochy staveniště

-

zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době
výstavby komunikace provádět v souladu s platnou legislativou

-

v místech průchodu stavby ochrannými pásmy vodních zdrojů nebo přiblížení k jejich
hranici zajistit na stavbě odborný dozor ochrany podzemních vod

-

v případě zasažení hladiny podzemní vody (mimo tunely se nepředpokládá) zajistit
opatření k zamezení kontaminace podzemní vody

-

při budování tunelů použít v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů takovou
techniku, která minimalizuje kvantitativní ovlivnění zdrojů pitné vody včetně lokálních
(např. pravděpodobně sanace tryskovou injektáží)

-

průběžně sledovat ukazatele kvality i případného kvantitativního ovlivnění vodních
zdrojů. V případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající kompenzační opatření, tj.
např. sanaci zdroje, v případě výrazného kvantitativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření.

-

zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný
odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek
komunikací apod.

-

v místech, kde by těleso komunikace mohlo zabraňovat odtoku vody z míst ve svahu
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorbě zavlhčených nebo
podmáčených míst; na výtoku minimalizovat nebezpečí eroze půdy vsakovacími
příkopy nebo trativody.

-

eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.

Podmínky k ochraně půdy
-

při prováděných pracích sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností

-

dočasné zábory půdy omezit na nejnutnější minimum
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-

pro umístění doprovodných provozů, technického zázemí, skladů apod.
upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality (třída ochrany I. a II.)

-

provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF

-

zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence
vzniku erozních rýh; v případě nutnosti zabezpečit okamžitě po provedení zářezu a
násypu stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa osázením vhodnou vegetací
či technickými prostředky

-

pro budování násypů používat výhradně materiál bez obsahu znečišťujících
organických a anorganických látek znečišťujících půdu

Podmínky k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les; to se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně

-

případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů přemístit do
srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný zejména u druhů s omezenou
mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.); musí být realizován v co
nejkratší době před zahájením stavby v daném úseku, ovšem při respektování
vhodných ročních období pro odchyt a přesun jedinců příslušného druhu a se
striktním dodržením požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění; pro tento zásah je třeba zažádat o výjimku ze základních
ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů

-

veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, haldy
zeminy, betonárny, obalovny, manipulační plochy) umisťovat zásadně mimo lesní
plochy, mimo porosty dřevin rostoucích mimo les a nivní louky

-

minimalizovat zásahy do lesních porostů, dřevin a nivních luk na nezbytně nutnou
míru

-

veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo
vegetační období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)

-

pro přístupové komunikace zejména v lesních porostech využívat v maximální míře
existujících cest

-

zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky
v nivě toků, zvláště Loučné a Končinského potoka

-

před zahájením kácení dřevin zejména v lesních porostech ověřit případná doupata
drobných savců a zajistit přesun nalezených jedinců v souladu se zák. č. 114/1992
Sb.
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-

plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních
druhů rostlin, po ukončení stavby tyto plochy rekultivovat

-

na všech migračních trasách a v dalších místech s vyšší pravděpodobností vniku
živočichů (zejména savců a obojživelníků) na vozovku provést oplocení nebo jiné
ohrazení komunikace

-

těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegetačních
úprav (viz výše), při výsadbě používat stanovištně odpovídající druhy

-

realizovat veškeré kompenzační výsadby (prvky ÚSES, stromořadí, plošné výsadby
pro zapojení silnice do krajiny apod.)

-

všechny vybudované usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů

Podmínky k ochraně archeologických nalezišť
-

v dostatečném předstihu (optimálně několika let) před zahájením stavby zahájit
archeologický průzkum celé trasy nedestruktivními metodami (letecké snímkování,
pěší sběr, detektory kovů). Průzkum je vhodné zahájit přednostně v úsecích, u nichž
lze předpokládat dřívější zahájení stavby (obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle).

-

zajistit odborný archeologický dozor na stavbě

-

před zahájením skrývky ornice provést sondáž rýhováním - rozsah bude určen v
odborném projektu v rámci projektové přípravy stavby, pravděpodobně se bude
jednat o úsek od počátku trasy po Litomyšl a okolí Starého Města

-

skrývku ornice provádět pomocí strojů, které nepřejíždějí po již skryté ploše (např.
stroj UDS, ne buldozer). Buldozery a podobnou mechanizaci lze použít jen s
výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou
vyloučit.

-

ve vybraných lokalitách určených odborným projektem provést detailní průzkum s
ručním prosíváním či proplachováním ornice (dle dosavadních poznatků jde o jednu
lokalitu u Končinského potoka a dvě jižně od Sedliště v případě varianty Sedliště-jih)

-

v dalších částech trasy provést záchranný archeologický výzkum v případě zjištění
archeologických nálezů

Podmínky k omezení množství produkovaných odpadů
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

Podmínky pro fázy provozu
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Podmínky k ochraně obyvatel
-

po uvedení rychlostní silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích,
kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům; podmínkou
kolaudace stavby jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb o prokazatelném dodržení hygienického limitu
hluku z dopravy, které bude provedeno v součinnosti s orgánem ochrany veřejného
zdraví; v případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná
protihluková opatření.

-

zajistit údržbu izolační zeleně a její případné dosadby

Podmínky k ochraně vod
-

pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám;

-

pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace, zajistit
údržbu jímek a odlučovačů; na základě kontrol provést případné udržovací práce tak,
aby odvodňovací příkopy a propustky nezůstávaly zaneseny splaveninami, zarostlé,
poškozené mrazem nebo vymleté vodou; prohlídky je nutno provádět dvakrát ročně po jarním tání a na podzim před zámrazem.

-

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

-

zajistit monitoring stavu vodních zdrojů v lokalitách určených podrobnějším
hydrogeologickým průzkumem, v případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření

Podmínky k ochraně ekosystémů
-

zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst.; uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu

-

provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci

-

zajistit provoz vzduchotechnického systému odvádějícího emise z tunelu Dětřichov
tak, aby byly minimalizovány imisní dopady na vegetaci Mladějovského vrchu
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.

Název a zařazení záměru

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

sloupec:

A.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji.
obec

katastrální území

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov

Dětřichov

Dětřichov u Svitav

Řídký

Řídký

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

obec

5

katastrální území
Mikuleč

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Džbánov

Džbánov u Vysokého
Mýta

Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Staré Město

Radišov
Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65993390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

Zastoupený:
Ing. Tomáš Kaas - ředitel výstavby ŘSD ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
tel. 241 084 302
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II.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná firmou ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., Hvožďanská 3, 148 01
Praha 4, Ing. Václav Píša, CSc., držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb., č.osvědčení
43912/ENV/06.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům.
Dokumentace je doplněna výkresovou částí.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.

Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona č.
100/2001 Sb.

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Posouzení základních údajů

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

sloupec:

Není v dokumentaci uveden.

B.I.2. Kapacita záměru
Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

B.I.3. Umístění záměru
Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji.
obec

katastrální území

obec

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov
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Dětřichov

Řídký

Řídký

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Džbánov

Džbánov u Vysokého
Mýta

Staré Město

Radišov

Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Dětřichov u Svitav

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o výstavbu čtyřpruhové silnice, určené zejména pro dálkovou a mezinárodní
dopravu. Nová komunikace nahradí stávající silnici I/35. Po výstavbě R35 se tranzitní
doprava přesune ze stávající I/35 na novou komunikaci, na stávající silnici zůstane pouze
zbytková doprava pro potřeby zájmového území.
Umístění rychlostní silnice do řešeného území přirozeně zásadně ovlivní celý systém
dopravních komunikací v této oblasti. Předpokládá se výstavba několika přeložek
komunikací nižší třídy, jejich počet však není velký (3 - 4), neboť ve většině MUK bude silnice
R35 napojena na stávající silniční síť pouze krátkou spojkou k souběžné silnici I/35. Trasy
těchto přeložek ještě nejsou definitivně dopracovány, jedná se vesměs o silnice II. třídy. V
koncovém bodě hodnoceného úseku (MÚK Staré Město - východ) se uvažuje s napojením
silnice R43 ve směru od jihu. Dále bude nutno vybudovat celou řadu přeložek stávajících
komunikací, přes které silnice R35 přechází.
Po vybudování silnice R35 je nutno očekávat, obdobně jako u všech komunikací tohoto typu,
realizaci celé řady záměrů v jejím okolí (čerpací stanice, skladové areály, prodejní plochy
apod.). Tyto záměry v současnosti nejsou známy a jejich vlivy na životní prostředí musí být
předmětem příslušných vyhodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.

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
Zdůvodnění potřeby záměru
Rychlostní silnice R35 je součástí sítě dálnic a rychlostních silnic. Po dokončení celé trasy
bude nejdůležitější pozemní komunikací NUTS 2 Severovýchod, který sdružuje Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický kraj.
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R35 bude významnou dopravní tepnou především vnitrostátního významu, předpokládá se i
jako doplněk evropské dálniční sítě TINA. R35 je zařazena i do transevropské sítě TEN-T.
Na úrovni dopravy v rámci České republiky bude využívána pro spojení severní Moravy s
východními a severními Čechami (propojení dálnic D47 a D11). V rámci mezinárodní
dopravy umožní dálniční spojení s Německem (společně s D8 a D5) a s Polskem (napojení
na D11). Silnice je plánována jakou součást mezinárodní silnice E442 a zároveň bude
spojnicí mezi německo-polskou dálnicí A4 (E40 Dresden - Bautzen - Górlitz - Zgorzelec Wroclaw), dálnicí D11/R11 (Praha - Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov - Královec) a dálnicí
D47 (D1) Brno - Ostrava. Z hlediska mezinárodních dopravních vazeb tak bude mít R35 po
dokončení v celém úseku Hrádek na Nisou - Turnov - Hradec Králové - Mohelnice - Lipník
nad Bečvou obdobný význam jako dálnice D8 a D1 vedené v koridoru Drážďany - Praha Brno - Břeclav - Bratislava.
Po zprovoznění celé trasy převezme R35 část transitní dopravy ve směru východ - západ,
která v současnosti využívá dálnici D1.
O výstavbě silnice R35 bylo v březnu 2006 sepsáno mezi Ministerstvem dopravy a
Pardubickým krajem Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35
v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti. V
tomto memorandu obě strany prohlašují, že:
„Vybudování rychlostní silnice R35 má zásadní význam nejen pro řešení dopravní situace v
Pardubickém kraji, ale především umožní vytvoření druhého páteřního tahu ČR ve směru
západ - východ. ... Ministerstvo dopravy v současné době považuje urychlení přípravy a
realizaci výstavby rychlostní silnice R35 za prioritní projekt rozvoje dopravní infrastruktury v
ČR. Pro splnění cíle je připraveno garantovat mimořádný přístup i finanční prostředky na
výstavbu. Pardubický kraj v souladu s vlastními schválenými rozvojovými dokumenty usiluje
o kvalitní dopravní napojení na síť dálnic a rychlostních komunikací. Považuje to za nutnou
podmínku k realizaci svých rozvojových záměrů i za podmínku dostupnosti svého území ve
vazbě na evropskou dálniční síť."
Koridor silnice R35 je obsažen v územně plánovací dokumentaci. V části vedení koridoru v
okolí Litomyšle (cca km 51,5 - km 58,5), v katastrech obcí Řídký, Bohuňovice u Litomyšle,
Sedliště u Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď jsou posuzovány v
předkládané dokumentaci dvě subvarianty vedení komunikace.
Posuzovaná trasa silnice R35 je vedena v koridoru, který je této komunikaci určen Politikou
územního rozvoje ČR z roku 2008 (PUR ČR). V tomto dokumentu je variantně uvažováno s
napojením silnice R43 ve směru od Brna na R35, a to buď u Moravské Třebové, nebo u
Svitav. Předkládaná Dokumentace hodnotí vlivy silnice R35 v případě napojení R43 podle
územně plánovací dokumentace, tj. u Moravské Třebové. Důvodem je jednak soulad s ÚPD,
ale především skutečnost, že při tomto napojení je výsledná dopravní zátěž silnice R35
vyšší, neboť převládajícím dopravním směrem je směr západ-jih (Hradec Králové - Brno).
Dokumentace tak hodnotí méně příznivý stav, což je významné zejména s ohledem na
dimenzování nutných protihlukových clon podél této komunikace.

Přehled navržených variant
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Trasování silnice R35 v hodnoceném území procházelo v průběhu historie poměrně složitým
vývojem. Kvůli složitým územním limitům bylo prověřováno vedení trasy v poměrně širokém
koridoru na jihu od stávající I/35, Svitavy a Moravskou Třebovou až po severní obchvat
Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Třebovický průsmyk a St. Město.
Původní záměr prosazoval spíše severní vedení silnice s cílem dopravně obsloužit oblast
Ústí nad Orlicí a České Třebové. V poměrně složitém území byla trasa navrhována ve
velkém poctu variant a podvariant, které se snažily o co nejmenší zasažení cenných lokalit.
Jako alternativa tomuto vedení byla navržena jižní varianta, která vede v koridoru současné
I/35 územím s menším výskytem nejcennějších ploch. Tyto dvě trasy byly vyhodnoceny v
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. v roce 2006.
V době zpracování Oznámení a zjišťovacího řízení probíhalo schvalování územního plánu
VÚC Pardubického kraje, který oproti původním předpokladům zvolil pro vedení R35 na
území kraje jižní variantu. V roce 2007 bylo firmě SUDOP a ATEM zadáno multikriteriální
zhodnocení severní a jižní varianty, návrh a zhodnocení možné mezilehlé trasy. Posléze
zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo ÚPn VÚC s jižní variantou trasy R35.
Na základě tohoto vývoje bylo při posuzování vlivů na životní prostředí v předkládané
dokumentaci upuštěno od hodnocení severní varianty, neboť ta byla již opakovaně
vyhodnocena jako méně vhodná než varianta jižní.
Dalším důsledkem tohoto rozhodnutí byla nutnost opětného přetrasování a posouzení již
dříve stabilizovaného úseku trasy R35 MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto v nové trase tak,
aby navazovala na stavbu Vysoké Mýto - Staré Město. Proto byla předkládaná Dokumentace
rozšířena o úsek Ostrov - Vysoké Mýto, aby byly posouzeny dopady celého úseku
komunikace, na kterém došlo k úpravě trasy.
Naopak jižní varianta byla oproti Oznámení EIA dále rozpracována a její vedení bylo
optimalizováno, částečně ve variantách:
-

v úseku Ostrov - Vysoké Mýto byla trasa posunuta nejprve projektována tunelem pod
vrchem Homole, v severní části lesního porostu. Biologický průzkum však ukázal, že
právě v této lokalitě se nacházejí cenné druhy rostlin, navíc trasa tak zasáhla i do
hodnotných luk podél Loučné. Proto byla trasa opětovně přehodnocena a posunuta
jižně, po výsledné optimalizaci se tak její vedení výrazně přiblížilo trase původně
obsažené v Oznámení (ovšem s prodloužením o úsek Ostrov - Vysoké Mýto).

-

v úseku kolem Litomyšle je shodně s ÚPn VÚC projektován obchvat v severnějším
vedení. V Dokumentaci však byla zachována i původní trasa dle Oznámení, obě trasy
jsou posuzovány variantně (trasa dle oznámení je označena „Sedliště-jih", trasa dle
ÚPn VÚC je pak „základní trasa").

-

u Janova projekt předpokládal vedení v souběhu se stávající silnicí I/35, která zde
vede obchvatem obce. Tím by však byla vyvolána nutnost využití místní komunikace
přes Janov pro doprovodnou dopravu, proto byla vypracována varianta vedoucí vedle
současné silnice I/35 (varianta „Janov")

-

u Opatovce byla trasa posunuta na jih tak, aby obcházela veškerou zástavbu obce

Záměr je tedy navrhován v jedné variantě, která je ve dvou místech doplněna o 2
subvarianty. Trasa základní varianty je shodná s vedením koridoru v územním plánu VÚC
11
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Pardubického kraje z 14. 12. 2006. Koridor této trasy byl rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu zrušen. Z důvodů návaznosti na předchozí verzi Dokumentace EIA, která byla
zhotovena před rozsudkem, je jako základní varianta označováno vedení silnice v trase
Sedliště - sever, tj. ve vedení dále od města Litomyšl.

Dále posuzované subvarianty jsou:
-

subvarianta Sedliště - jih: jedná se o vedení obchvatu Litomyšle v trase
posuzované v rámci Oznámení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Subvarianta byla zařazena do hodnocení z důvodu návaznosti na Oznámení.
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km
58,65. Tento úsek představuje km 13,0 až km 21,0 dle staničení používaném v
Oznámení záměru.

-

subvarianta Janov: jedná se o variantní řešení obchvatu Janova v km 62,0 až 66,0
Subvarianta oproti základní variantě nevyužívá stávající I/35 jako polovinu profilu
vozovky, zachovává tak vybudovaný obchvat Janova. Subvarianta je od základní
varianty vzdálena asi 85 m, v blízkosti MÚK Janov se vzdálenost zvyšuje na max.
200 m.

Přehledné zobrazení trasy včetně subvariant je uvedeno na výkresu 2 předložené
dokumentace.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).
Základní charakteristiky variant trasy R35
Základní

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového
oblouku

800 m

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Délka

Počet a délka tunelů

Směrové vedení
Základní trasa
Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever k
Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.
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Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m
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Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35

-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty

V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
15
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mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení a dokončení stavby není v současné době znám. Uvažuje se zahájení
výstavby v termínu 2012 - 2015.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:

Pardubický kraj

Obce:

Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Chroustovice, Dětřichov,
Dětřichov u Moravské Třebové, Džbánov, Hrušová, Kunčina, Litomyšl,
Mikulec, Mladějov na Moravě, Opatov, Opatovec, Řídký, Sedliště,
Staré Město, Stradouň, Strakov, Svitavy, Trusnov, Tržek, Vraclav,
Vysoké Mýto, Zámrsk

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která
budou tato rozhodnutí vydávat
V dalších stupních přípravy záměru bude zažádáno o vydání následujících správních
rozhodnutí:
Příslušný obecní úřad
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků (§ 5b, Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny).

16

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Příslušný stavební úřad
-

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

-

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

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
-

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

-

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

-

Souhlas s odnětím pozemků z PUPFL podle § 17 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích

-

Výjimky z ochrany ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů rostlin a
živočichů

Ministerstvo životního prostředí
-

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

-

Souhlas s vynětím půdy ze ZPF dle § 17 odst. d zákona č.334/1992

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice a je provedena do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. V dokumentaci je uveden Správa CHKO
jako příslušný orgán ochrany přírody pro výjimky z ochrany silně a kriticky ohrožených druhů
rostlin a živočichů. Aktuálně je to Krajský úřad Pardubického kraje.

Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Zábor půdy
Výstavba silnice R35 si vyžádá zábor zemědělské půdy a v malé míře i pozemků určených k
plnění funkcí lesa. V tab. B.3. je provedeno vyčíslení ploch záborů půdy v členění podle tříd
ochrany zemědělské půdy a katastrálních území. Vyčíslení zahrnuje zábory pro výstavbu
silnice a výstavbu mimoúrovňových křižovatek, které budou součástí stavby.
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Zábory ploch - základní trasa
Zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

II

III

IV

41 911 27 443

24

PUPFL*
V

Celkem

Celkem

Bohuňovice

3 592

Cerekvice nad Ločnou

2 921

1 296

Čistá

0

23 802

Dětřichov

0

35 469

Dětřichov u Moravské Třebové

0

10 319

Džbánov

0

7 862 87 429

5 842

Hrušová

10 229

69 827 42 332

8 031

Janov

0

247 835 10 689

Kunčina

0

Litomyšl

898

234 716 31 369 11 020

Mikuleč

0

42 901 42 706 36 948

Mladějov na Moravě

0

Opatov

0

36 683 38 372

Opatovec

0

46 214 77 811

Ostrov

0

Řídký

0

Sedliště

0

Staré Město

0

Stradouň

0

25 789

Strakov

0

132 643

Svitavy

1 727

77 220 17 151

0

3

12 1 676

1 691

1 691

Vraclav

0

10 896 12 067

27 677 9 249

59 889

59 889

Vysoké Mýto

0

37 649 180 146 74 911 36 388 2 898

331 992

331 992

Zámrsk

0

32 818

Trusnov

69 378

10 024 32 352 32 564

3

8 121

2 668

27 120 65 124 23 434 45 951 21 143
6 153

1 477

3 914
2 843

29 245 21 822
7 580

6 407

85 564

23 802

4 337

28 139

43 594

43 594

10 319

10 319

103 801

103 801

120 190

130 419

258 523

631

259 154

182 771

21 319

204 090

283 259

5 741

192
89 956

126 867

414

127 281

86 184

7 443

81 150

46 416

158 253

9 511

51 249

13 080

9 796

35 698

80 445

182

131 206 98 775 52 850

284 158

192

2 992 17 732 60 616 4 844

60 385

76 236

122 555
192

72 970

86 184
3 257

54 506
81 150

295 910

61

295 971

82 001

82 001

132 643

132 643

94 371

2 084

98 182

Tržek

Celkový součet

26 697 16 150

75 665

1 015

76 680

19 367 1 282 330 805 820 332 093 278 914 95 519 2 794 676

84 734

2 898 778

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zábory ploch varianta Sedliště - jih
zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

Bohuňovice

0

Litomyšl

8 414

II

III

IV

PUPFL* Celkem
V

Celkem

4 753
112 337

116 174

55 903

18

8 661

400

4 753

4 753

293 474

301 889
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Řídký

0

21 008

38 835

142

Sedliště

0

6 602

22 287

23 238

Tržek

11 895

Celkový součet

35 186 1 099 566

839 499

387 845

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa;

59 986
4 025

3 257

63 242

56 152

56 152

9 236

9 236

21 131

312 542

93 790 2 733 241

84 734 2 853 160

Ostatní řádky jsou shodné se základní trasou

Zábory ploch varianta Janov
zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

II

Čistá

0

22 348

Janov

0

253 888

25 569

1 286 929

820 701

Celkový součet 19 367

III

IV

332 093

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa;

278 914

PUPFL*
V

Celkem

Celkem
22 348

4 339

26 687

279 457

939

280 396

95 519 2 814 156

85 044

2 918 567

Ostatní řádky jsou shodné se základní trasou

Půdy jsou do tříd ochrany rozděleny následujícím způsobem:
1. třída - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu
2. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné,
jen podmínečně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně
zastavitelné
3. třída - půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním eventuelně využít pro
výstavbu
4. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu
5. třída - zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.

Plocha trvalého záboru zemědělské půdy nutného pro realizaci záměru bude činit 285 ha.
Více než třetinu z této výměry tvoří půdy spadající do I. třídy ochrany, čtvrtinu půdy ve třídě
II. Výstavba si dále vyžádá zábor 8,5 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa a 3,5 ha
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ostatních ploch (mimo ZPF a PUPFL). V této bilanci nejsou započteny zbytkové plochy, které
po výstavbě nebude možné zemědělsky využívat, dále plochy pro doprovodnou zeleň apod.
Jejich velikost není v současné době známa a bude upřesněna až po přesném zaměření
trasy v dalších stupních přípravy projektu.
Svrchní vrstva půdy - ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy na
dočasné deponie. Část této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese komunikace a v
jeho okolí, zbylá půda bude využita dle pokynů orgánu ochrany.

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

B.II.3 Surovinové zdroje
Surovinové a energetické zdroje
Pro výstavbu tělesa komunikace bude nutné použít následující suroviny - kamenivo,
štěrkopísky, ocel, asfalt, cement a přísady do betonů, živičnou směs apod. Odhad množství
některých materiálů je uveden v tab. B.6.
Odhad množství potřebného materiálu
3

Materiál

Množství (m )

Asfaltový koberec

3 000

Asfaltový beton

6 000

Obalované kamenivo

9 000

Kamenivo zpevněné cementem

11 000

Štěrkodrť

13 000
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Další objemy bude představovat například:
-

beton a ocel pro konstrukce mostů, propustků, opěrných zdí, apod.

-

keramika, beton a plast pro kanalizaci

-

kovy a plasty pro svodidla, zábradlí

-

kovy a plasty pro dopravní značky a zařízení apod.

-

beton, kovy, plasty, sklo, dřevo pro protihlukové stěny

-

zemina a geotextilie pro ozelenění svahů a okolí silnice ad.

Objem těchto materiálů nelze v současnosti odhadnout a bude odvislý od přesného
zaměření silnice v terénu, upřesnění bude provedeno v dalším stupni projektové
dokumentace. Zdroj stavebních materiálů není v současnosti možné určit a závisí na
zvoleném dodavateli stavby.
Zřízení staveniště silnice R35 (sociální zařízení, obytné buňky, apod.) bude napojeno na
místní zdroje elektrické energie. Lokalizace těchto zařízení staveniště bude specifikována v
další fázi projektové přípravy.
Při provozu komunikace budou spotřebovávány chemické látky při zimní údržbě. Bude se
jednat zejména o NaCl (chlorid sodný) a CaCl2 (roztok chloridu vápenatého ke zkrápění).
Krom toho budou při opravách spotřebovávány materiály obdobného charakteru jako při
výstavbě (živičné směsi, beton, kamenivo apod.).
Spotřeba elektrické energie při vlastním provozu bude souviset zejména s technickým
zajištěním tunelu Dětřichov. Bude se jednat především o energeticky náročné zajištění
ventilace a dále o osvětlení, bezpečnostní okruhy, kamerové okruhy, proměnné dopravní
značení, řídící centrum apod. Spotřeba elektrické energie není v současné době známa,
vzhledem k délce a hloubce tunelu je však nutno očekávat, že bude poměrně významná.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.4.1. Změny dopravní zátěže
Potřeba výstavby silnice R35 je dána zejména rostoucí intenzitou dopravy na stávající
dvoupruhové silnici I/35, kde již stávající počty vozidel mezi 15 000 a 17 000 automobilů za
den znamenají snížení plynulosti dopravy a v místech průchodu obytnou zástavbou i
významné riziko dopravních nehod s účastí chodců a snížení kvality života (hluk, znečištění
ovzduší). Údaje o zatížení jednotlivých sčítacích úseků podle celostátního sčítání dopravy
ŘSD z roku 2005 jsou uvedeny v tab. B.7. Vedle silnice I/35 jsou uvedeny i intenzity na silnici
I/17 v úseku Ostrov - Zámrsk.

Intenzity dopravy na silnici I/35 - rok 2005 (počet vozidel / 24 hodin)
Rok 2005
Silnice

Sčítací úsek

Poloha úseku

O+M
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5-0240

Ostrov - Stradouň

3 141

1 710

4 851

5-3238

Stradouň - Zámrsk

2 821

1 439

4 260

50530

Zámrsk - Vysoké Mýto

9 957

5 997

15 954

50548

Hrušová - Cerekvice nad
Loučnou

10 742

6 137

16 879

50558

Cerekvice nad Loučnou Nedošín

10 742

6 137

16 879

50560

Nedošín - Litomyšl

9 619

6 145

15 764

50570

Litomyšl - Mikuleč

9 382

5 654

15 036

50580

Mikuleč - Lačnov

4 986

3 886

8 872

50676

Lačnov - Opatovec

5 646

5 501

11 147

50616

Opatovec - Koclířov

5 646

5 501

11 147

O... osobní a dodávkové automobily

M... jednostopá motorová vozidla

T... těžká motorová vozidla a přívěsy

S... součet všech motorových vozidel a přívěsů

V další tabulce je uvedeno porovnání změn intenzit automobilové dopravy na silnici I/35 v
roce 2025 vlivem výstavby silnice R35. Údaje vycházejí z aktualizované prognózy dopravní
zátěže, zpracované firmou CityPlan s.r.o. v roce 2009 pro účely předkládané dokumentace.
Intenzity dopravy na silnici I/35 - rok 2025 (počet vozidel / 24 hodin)
Silnice

Úsek

Nulová varianta
Celkem

Nákladní

Po výstavbě R35
Celkem

Nákladní

I/17

Ostrov - Stradouň

18 080

5 930

1 810

430

I/17

Stradouň - Vraclav

16 090

5 580

990

97

I/17

Vraclav - Zámrsk

15 320

5 390

1 290

180

I/35

Zámrsk - Vysoké Mýto

20 390

8 180

4790

1410

I/35

Vysoké Mýto - Cerekvice nad
Loučnou

20 090

8 050

4810

1250

I/35

Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl

17 250

7 430

4760

1340

I/35

Litomyšl - Janov

16 980

7 260

3740

830

I/35

Janov - Opatovec

15 670

7 060

1670

290

I/35

Opatovec - Koclířov

12 440

6 390

5460

1211

I/35

Koclířov - Moravská Třebová

15 720

6 990

3740

810

Z tabulky je patrné, že silnice I/35 bude po výstavbě R35 sloužit jako doprovodná trasa a
intenzity na komunikaci významně poklesnou - cca o 55 - 89 % u celkové dopravy a o 80 95 % u dopravy nákladní. Ještě větší význam bude mít výstavba R35 pro obce v počátečním
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úseku Ostrov - Zámrsk. Zde je nutno očekávat výrazný nárůst dopravní zátěže po dovedení
R35 do Ostrova; a naopak po jejím prodloužení směrem na východ zde intenzity dopravy
velmi prudce poklesnou na 1-2 tisíce vozidel za den.
Snížení dopravní zátěže je možné očekávat i na řadě dalších komunikací ve směru západ východ. V rámci širšího regionu se jedná zejména o silnici I/11 Hradec Králové - Šumperk Ostrava, z celostátního pohledu pak především dálnici D1 Praha - Brno a navazující
komunikace. To je dáno skutečností, že silnice R35 bude sloužit jako alternativa dálnice D1,
která již v současnosti téměř kapacitně nepostačuje a zprovoznění R35 má právě této
komunikaci významně ulehčit.

Následující tabulka uvádí očekávané intenzity automobilové dopravy na silnici R35. Z tabulky
je patrné, že počty automobilů na nové rychlostní silnici budou výrazně vyšší v porovnání s
intenzitou dopravy na samotné silnici I/35 v nulové variantně. Zde se projevuje právě výše
uvedená skutečnost, že silnice R35 odlehčí dalším dopravním tahům nejen v širším regionu,
ale i na celostátní úrovni.
Intenzity dopravy na silnici R35 - rok 2025 (celkem voz. / 24 hod)
Všechna vozidla

Nákladní vozidla

MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto západ

41 440

12 040

MÚK Vysoké Mýto západ - MÚK Džbánov

38 570

11 670

MÚK Džbánov - MÚK Řídky

39 780

12 000

MÚK Řídky - MÚK Litomyšl sever

35 830

10 990

MÚK Litomyšl sever - MÚK Janov

33 560

10 750

MÚK Janov - MÚK Mikuleč

35 670

11 310

MÚK Mikuleč - MÚK Opatovec

33 960

11 040

MÚK Opatovec - MÚK Kunčina

34 910

10 820

MÚK Kunčina - MÚK Staré Město východ

37 050

11 360

B.II.4.2. Zásahy do dopravní infrastruktury
Součástí výstavby silnice R35 budou úpravy a přeložky souvisejících komunikací, polních
cest a cyklistických tras. Jedná se především o napojení stávajících komunikací na
mimoúrovňové křižovatky, mimoúrovňová křížení stávajících silnic a cest s novou
komunikací a zajištění přístupu na části pozemků, které budou novou komunikací rozděleny.
Tyto vyvolané stavby jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Základní trasa:
-

38,5 km - přeložka cesty v délce 290 m

-

39,1 km - spojka na silnici II/357

-

40,5 km - přeložka silnice III/30523 v délce 500 m
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-

42,15 km - přeložka silnice III/35721 v délce 310 m

-

42,2 km - přeložka silnice II/357 v délce 375 m

-

42,6 km - přeložka polní cesty v délce 250 m

-

44,5 km - přeložka silnice III/35119 v délce 1170 m

-

46,4 km - přeložka polní cesty v délce 255 m

-

48,6 km - přeložka MK v délce 420 m

-

49,4 km - přeložka silnice III/03529 v délce 220 m

-

49,9 km - přeložka cesty v délce 415 m

-

51,0 km - přeložka polní cesty v délce 490 m

-

52,6 km - úprava silnice II/317 (most přes R35)

-

55,2 km - přeložka silnice III/35016 v délce 265 m

-

55,9 km - přeložka polní cesty v délce 380 m

-

56,4 km - přeložka silnice II/360 v délce 3800 m

-

57,3 km - úprava stávající silnice II/360 v délce 60 m

-

58,9 km - přeložka silnice III/35846 v délce 615 m

-

60,5 km - přeložka silnice III/03530 v délce 750 m

-

60,7 km - přeložky polních cest v délce 560 m

-

62,5 km - přeložka MK v délce 285 m

-

63,1 km - přeložka silnice I/35 v délce 1430 m

-

63,6 km - přeložka cesty v délce 160 a 220 m

-

64,24 km - úprava cesty v délce 150 m

-

65,5 km - přeložka silnice I/35 v délce 490 m

-

66,6 km - přeložka silnice I/35 v délce 2570 m

-

68,24 km - přeložka silnice II/366 v délce 490 m

-

69,4 km - přeložka silnice III/03532 v délce 735 m

-

72,8 km - přeložka silnice I/35 v délce 1110 m

-

73,5 km - úprava MK v délce 170 m

-

74,0 km - úprava silnice I/43 v délce 1300 m a přeložka silnice I/43

-

74,84 km - úprava polní cesty v délce 330 m

-

76,66 km - úprava silnice III/36823 v délce 125 m

-

77,07 km - přeložka cesty v délce 160 m

-

77,9 km - přeložka polní cesty v délce 555 m

-

82,07 km - přeložka polní cesty v délce 330 m

24

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

-

83,0 km - úprava polní cesty v délce 140 m

-

84,2 km - přeložka silnice I/43

-

85,5 km - přeložka polní cesty v délce 300 m

-

96,57 km - přeložka silnice III/36810 v délce 360 m

-

87,17 km - úprava polní cesty v délce 60 m

-

87,54 km - přeložky polních cest v délce 600 m

-

91,05 km - přeložka silnice III/36822 v délce 730 m

-

92,5 km - přeložka polních cest v délce 810 m

Varianta Sedliště-jih (v úseku 50,10 - 58,65 km)
-

50,92 - přeložka polní cesty

-

53,65 - přeložka silnice II/317

-

54,93 - přeložka silnice III/36016

-

55,56 - přeložka cesty

Varianta Janov (v úseku 63,16 - 65,5 km)
-

66,73 km - přeložka silnice I/35 v délce 1510 m

-

68,32 km - přeložka silnice II/366 v délce 670 m

Dále se předpokládá vybudování některých nových komunikací, které by výhledově plnily i
funkci přivaděčů k R35, výstavba těchto silnic však není podmínkou realizace R35, a tedy ani
součástí hodnoceného záměru.
Celá trasa v úseku Ostrov - Staré Město pak bude napojena na předchozí úsek silnice R35,
na východním konci směrem na Mohelnici se pak předpokládá napojení jednak na navazující
úsek R35, jednak na silnici R43 Brno - Moravská Třebová.
Některé části posuzovaného úseku silnice R35 (zejména obchvaty Vysokého Mýta a
Litomyšle) mohou být vystavěny v předstihu bez nároku na existenci ostatních částí silnice
R35 s tím, že budou provizorně napojeny na stávající silnici I/35. Tím je možné dosáhnout
významného časového přiblížení pozitivních efektů provozu silnice R35 alespoň v těchto
městech.

B.II.4.3. Zásahy do ostatní infrastruktury
Vzhledem k liniovému charakteru a délce hodnoceného úseku komunikace je nutno
předpokládat zásahy do sítí technické infrastruktury - elektrické vedení, plynovody,
vodovody. V těchto případech zajistí investor stavby přeložky příslušných vedení.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V kapitole je uveden popis bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší
v období výstavby a provozu záměru včetně tabulek uvádějících produkci emisí dle metodiky
Mefa.

B.III.2 Odpadní vody
V kapitole je konstatováno, že při výstavbě a provozu záměru budou vznikat odpadní vody
splaškové a srážkové.

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

B.III.4 Ostatní výstupy
Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku, který způsobují motorová vozidla pohybující
se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené
působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé
působení). Hluk emitovaný v období vlastní výstavby komunikace je jevem přechodným, pro
obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový význam hluk emitovaný vlastní automobilovou
dopravou po uvedení nové komunikace do provozu.
Navrhovaná komunikace bude pro nejbližší okolí představovat nový zdroj hluku. Hladinu
akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od navržení komunikace uvádí následující
tabulka. Uvedená hodnota odpovídá dopravní zátěži na navržené rychlostní silnici v
podélném sklonu, které je ve vymezeném úseku převládající.
Hladina akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od komunikace
rychlostní silnice R35 v úseku

při sklonu Lp ve vzdálenosti 7,5 m od komunikace
(%)
dB(A)
denní doba

noční doba

MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto západ

0,6

74,9

70,0

MÚK Vysoké Mýto západ - MÚK Džbánov

0,6

74,8

69,9
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MÚK Džbánov - MÚK Řídky

0,6

74,8

69,9

MÚK Řídky - MÚK Litomyšl sever

1,4

74,8

70,3

MÚK Litomyšl sever - MÚK Janov

1,5

74,4

69,9

MÚK Janov - MÚK Mikuleč

2,4

74,9

70,3

MÚK Mikuleč - MÚK Opatovec

0,6

74,2

69,7

MÚK Opatovec - MÚK Kunčina

2,4

74,8

70,1

MÚK Kunčina - MÚK Staré Město východ

1,8

74,8

70,1

Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména stáří vozidel,
jejich technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na komunikacích pohybuje
stále větší podíl automobilů s příznivějšími hlukovými charakteristikami. Výslednou hladinu
hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:
-

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

-

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

-

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

-

technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.)

Dočasným zdrojem akustické zátěže v území bude výstavba rychlostní komunikace v místě
stavby a podél tras staveništní dopravy. Tento zdroj bude významně působit po časově
omezenou dobu na své nejbližší okolí (tj. zejména na přilehlou zástavbu). Negativní
působení lze očekávat zejména podél staveništních tras při zemních pracích a zavážce
stavebního materiálu. Vzhledem k rozsahu výstavby je nutno optimalizovat příjezdové trasy
tak, aby byl na hranici chráněného prostoru obytné zástavby splněn požadovaný hygienický
limit.

B.III.5 Doplňující údaje
Záření
Posuzovaná komunikace nebude zdrojem elektromagnetického záření.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Využívá nejnovější poznatky
o emisích motorových vozidel.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.

Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Pořadí podkapitol této části dokumentace neodpovídá pořadí dle osnovy přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb.

D.I.1. Vliv na klima a rozptylové podmínky
Vzhledem ke svému rozsahu, tvaru a charakteru neovlivní stavba silnice klima ani rozptylové
podmínky. Přesun provozu automobilů na novou komunikaci nebude znamenat významný
nárůst množství látek ovliviujících klimatický systém.
Zpevnění povrchu ovlivní lokální mikroklima v prostoru bezprostředně u silnice a mostních
objektů, v rámci mezoklimatu nepředstavuje změna povrchu významný zásah do území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována dostatečně.
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D.I.2. Vlivy na kvalitu ovzduší
Vlivy v období výstavby
V době výstavby nové silnice se změny imisních charakteristik týkají především
krátkodobých (hodinových a denních) koncentrací. Plochy staveniště budou působit na
bezprostřední okolí stavby zejména jako zdroje prašnosti, tj. suspendovaných částic.
Vzhledem k pádové rychlosti zvířených částic se bude jednat řádově o okruh několika
desítek či stovek metrů od staveniště. Vzhledem k poloze stavby vůči obytné zástavbě (viz
kap D.I.14.) se přímé ovlivnění obyvatel stavebními pracemi nepředpokládá, nebo jen zcela
výjimečně a v malé míře.
Může však docházet k nárůstu imisní zátěže vlivem nákladní automobilové dopravy
související se stavbou, tj. zejména při převážení zeminy a dovozu materiálu. Největší nárůst
imisní zátěže z navazující nákladní dopravy lze předpokládat v průběhu zemních prací a
zejména při hloubení tunelů, které se vyznačuje velkými objemy přepravované zeminy. Na
základě dostupných informací je možné u zástavby podél komunikací, po níž se budou
pohybovat nákladní automobily, očekávat následující změny krátkodobých imisních
charakteristik:
-

nárůst maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého nejvýše o 100 µg.m-3

-

nárůst denních koncentrací suspendovaných částic PM10 nejvýše o 30 µg.m-3

-

nárůst maximálních 8-hodinových koncentrací oxidu uhelnatého nejvýše o 100 µg.m-3

Při plánování stavby a výběru dodavatele je nutné preferovat nasazení moderní techniky s
nízkými emisními parametry. Nárůst prašnosti v průběhu výstavby je nutno důsledně
omezovat např. kropením, oplachem aut před výjezdem na komunikace a pravidelnou
očistou povrchu příjezdových a odjezdových tras staveništní dopravy apod.

Vlivy v období provozu
Vyhodnocení vlivů provozu silnice R35 na kvalitu ovzduší je provedeno v samostatné
rozptylové studii, která je přílohou předložené Dokumentace.
Jak ukazují výsledky modelového hodnocení kvality ovzduší, lze v zájmovém území ve stavu
bez výstavby nejvyšší příspěvky automobilové dopravy očekávat v blízkosti stávající
komunikace I/35. Vypočtené hodnoty příspěvků stávající silnice s dopravní zátěží pro rok
2025 se budou pohybovat u průměrných ročních koncentrací N02 do 3,1 µg.m-3 (8 %
imisního limitu platného v roce 2010, který je v současné době platný i pro r. 2025). V
případě imisního limitu pro hodinové koncentrace N02 budou vypočtené koncentrace
dosahovat v těsné blízkosti stávající silnice nejvýše 75 µg.m-3 (38 % limitu). Příspěvky
automobilové dopravy k IHr benzenu se budou pohybovat na úrovni do 0,055 µg.m-3 (1,1 %
imisního limitu). U PM10 se nejvyšší příspěvky z liniových zdrojů očekávají na hranici 13
µg.m-3 (33 % imisního limitu), u IHr PM2,5 pak do 2,1 µg.m-3 (8,5 % limitu). Maximální
hodinové koncentrace CO se budou pohybovat na úrovni do 120 µg.m-3 (1,2 % limitu - jedná
se o limit pro 8- hodinové koncentrace). Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu budou
činit nejvýše do 0,035 ng.m-3 (3,5 % cílového imisního limitu platného od roku 2012). Nízké
koncentrace jsou do značné míry dány očekávaným výrazným snížením emisí z
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automobilové dopravy v důsledku pokračující obměny vozového parku a vývoje emisních
parametrů vozidel.
Se zahrnutím imisního pozadí, jehož úroveň byla stanovena na základě analýzy dat z měření
stanic imisního monitoringu v okolí posuzované komunikace, je možné konstatovat, že
průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, benzenu, benzo(a)pyrenu a částic PM2,5
budou pod úrovní imisních limitů a budou dosahovat nejvýše 58% limitu u N02, 21%limitu u
benzenu, 34% limitu u benzo(a)pyrenu a 75% limitu u částic PM2,5, přičemž uvedené
nejvyšší hodnoty lze očekávat přímo u trasy komunikace.
V případě koncentrací PM10 může, vzhledem k úrovni hodnot naměřených na stanicích a
vypočtených příspěvků z dopravy, dojít v těsné blízkosti komunikace R35 k tomu, že se
imisní zátěž bude přibližovat limitním hodnotám, koncentrace přesahující limit však
vypočteny nebyly.
Obecně je možné konstatovat, že v okolí stávající trasy dojde ke snížení imisní zátěže,
zatímco v okolí navrhované trasy nové komunikace dojde k jejímu nárůstu. Pokles se tak
projeví především v centrální části větších sídel, odkud bude odvedena doprava na novou
komunikaci.
-

z hlediska obytné zástavby lze nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými
ročními koncentracemi oxidu dusičitého očekávat v sídlech Koclířov (až 1,7 µg.m-3),
Moravská Třebová a Litomyšl (1,5 µg.m-3), v případě Litomyšle se jedná hlavně o
centrální část. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích
některých sídel, nejvíce se nárůst projeví například na okraji Vysokého Mýta (až 2,6
µg.m-3) nebo Dětřichova (2,5 µg.m-3).

-

zvýšené krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého je možné očekávat zejména v
širším okolí portálů obou tunelů. V případě tunelu Vraclav budou nejvyšší
koncentrace na okraji zástavby dosahovat nejvýše 130 µg.m-3 (65 % limitu). U tunelu
Dětfřchov byly na okraji zástavby nejbližších sídel (Dětřichov, Kunčina, Mladějov)
vypočteny - při souhře nejméně příznivých emisních a rozptylových podmínek hodnoty až 350 µg.m-3. V těchto lokalitách tedy nelze při zadaných podmínkách
vyloučit překročení limitu - jedná se však o hypotetické hodnoty, neboť výpočet byl
proveden pro stav bez odvětrání tunelu vzduchotechnikou (všechny emise unikají
portály tunelu). Reálně se předpokládá instalace vzduchotechnického zrařízení, jehož
parametry však v současnosti nejsou známy. Toto zařízení bude optimalizováno tak,
aby bylo riziko výskytu nadlimitních koncentrací v obytné zástavbě vyloučeno.
Nicméně i pro modelovaný stav (únik jen portály) nebylo v obytné zástavbě
vypočteno častější překračování imisního limitu než v povolených 18 případech za
rok.

-

v případě průměrných ročních koncentrací benzenu lze nejvýraznější pokles imisní
zátěže v obytné zástavbě očekávat v sídlech Litomyšl (0,017 µg.m-3), Vysoké Mýto
(0,016 µg.m-3), Koclířov a Moravská Třebová (0,013 µg.m-3). Zejména v případě
Vysokého Mýta a Litomyšle se jedná hlavně o centrální části obcí. Naopak nárůst
imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích sídel, nejvíce se nárůst projeví
například na okraji Vysokého Mýta, Cerekvice nad Loučnou nebo Dětřichova (lokálně
více než 0,020 µg.m-3).

30

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

-

nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi
suspendovaných částic PM10 lze v oblasti s obytnou zástavbou očekávat v sídlech
Vysoké Mýto, Koclířov, Moravská Třebová a Litomyšl (6,5 - 8,5 µg.m-3), zpravidla se
jedná o centrální části obcí. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten zejména na
okrajích sídel, nejvíce se nárůst projeví například na okraji Vysokého Mýta, Strakova
nebo Dětřichova (pouze lokálně přes 5 µg.m-3).

-

u průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM2,5 lze nejvýraznější
pokles imisní zátěže očekávat v sídlech Vysoké Mýto, Koclířov, Moravská Třebová a
Litomyšl (1,1 - 1,4 µg.m-3), zpravidla se jedná o centrální části obcí. Naopak nárůst
imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích sídel, výrazněji se projeví například
na okraji Vysokého Mýta či Dětřichova (nejvýše 0,8 - 1,0 µg.m-3).

-

nejvýraznější změny v imisní zátěži maximálními hodinovými koncentracemi oxidu
uhelnatého vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu lze v případě nejvíce
nepříznivých emisních a rozptylových podmínek očekávat zejména v širším okolí
portálů obou tunelů, zejména pak tunelu Dětřichov, kde byly na okrajích obytné
zástavby vypočteny maximální hodinové koncentrace CO nejvýše na úrovni do
400 µg.m-3

-

nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi
benzo(a)pyrenu lze v oblasti s obytnou zástavbou očekávat v sídlech Koclířov (až
0,018 ng.m-3), Moravská Třebová a Litomyšl (až 0,016 µg.m-3), zejména v případě
Litomyšle se jedná hlavně o centrální část. Nárůst imisní zátěže byl vypočten opět na
okrajích sídel, nejvíce se projeví například na přilehlém okraji Vysokého Mýta,
Cerekvice nad Loučnou nebo Dětřichova (nejvýše 0,020 ng.m-3).

Celkově je pak možné konstatovat, že uvedení silnice R35 do provozu bude pro obyvatele
okolních obcí převážně přínosem, neboť v oblastech s vypočteným poklesem imisní zátěže
žije vyšší počet obyvatel než v oblastech s nárůstem imisní zátěže. Nejvýraznější pokles
imisní zátěže po uvedení navrhované komunikace do provozu lze očekávat zejména v
centrální části Vysokého Mýta, Litomyšle a v úseku mezi Koclířovem a Linharticemi. Nárůst
imisní zátěže se dotkne částečně ploch mimo obytnou zástavbu, částečně okrajových částí
obcí. Výrazněji bude provozem nové silnice zasažena zástavba na okraji Vysokého Mýta,
Cerekvice nad Loučnou, Strakova a Dětřichova.
Z hlediska porovnání variant v blízkosti Litomyšle lze za mírně vhodnější označit základní
variantu, kdy se rychlostní komunikace více oddálí od zástavby Litomyšle, a tudíž je možné
očekávat pozitivní vliv na větší počet obyvatel. U okrajové části zástavby Němčic však dojde
v základní variantě k vyššímu nárůstu koncentrací oproti jižní subvariantě. V oblasti Janova
jsou rozdíly obou variant málo významné, poněkud příznivější je jižní varianta, avšak spíše z
důvodu omezení průjezdu vozidel po doprovodné komunikaci středem obce.
Vedle vyhodnocení imisní zátěže z pohledu vlivů na obyvatele bylo v rámci rozptylové studie
dále provedeno i vyhodnocení dopadů na citlivé ekosystémy. Jedinou lokalitou, kde je nutno
s rizikem dopadů na ekosystémy uvažovat, je Mladějovský vrch s navrženou evropsky
významnou lokalitou Hřebečovský hřbet, kde roste řada imisně citlivých dřevin (jedle
bělokorá, tis červený a další). Silnice R35 podchází tento vrch tunelem, kde dochází k
soustředění emisí z 3,7 km dlouhého úseku do místa odvětrání tunelu. V této lokalitě bylo
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nutno uvažovat s možností výraznějšího nárůstu koncentrací oxidů dusíku s dopady na
vegetaci. Hodnotícím kritériem je zde imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace, který
je stanoven na 30 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace NOx.
Z tohoto důvodu byl proveden samostatný výpočet nárůstu koncentrací NOx v okolí portálů
tunelu Dětřichov. Modelován byl imisní příspěvek R35 při úniku emisí pouze portály, tj. při
nejméně příznivém stavu - reálně se předpokládá odvětrání vzduchotechnikou, jejíž
parametry však zatím nejsou známy. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že nejvyšší
příspěvek R35 činí na hranici EVL méně než 6 µg.m-3, v součtu s úrovní imisního pozadí pak
lze očekávat roční koncentrace do 15 µg.m-3, tj. nejvýše 50 % imisního limitu.
Z výpočtu tak vyplývá, že vlivem imisí z tunelu by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění
dřevin v prostoru EVL. Je však vhodné tento předpoklad ověřit na základě podrobné
rozptylové studie po přesném definování parametrů vzduchotechnických zařízení a na
základě modelových výpočtů volit takový způsob odvětrání, který tyto imisní dopady
minimalizuje.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zde lze jen
doplnit, že použití limitu pro ekosystémy v okolí rychlostní silnice je dle aktuálně platné
legislativy sporné.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy v období výstavby
V době výstavby rychlostní komunikace budou zdrojem hluku především pohyby těžkých
nákladních vozidel a také zemní práce (zejména nasypávání a hutnění násypů, hloubení
zářezů).
V současnosti není možné vlivy hluku z výstavby podrobně vyhodnotit, jelikož nejsou známy
vstupní údaje pro modelové výpočty, tj. zejména trasy odvozu zeminy, typy a počty použitých
stavebních mechanismů, umístění stavebních dvorů atd. Podrobné vyhodnocení bude
provedeno v dalším stupni projektové přípravy. Při výstavbě budou práce, které způsobují
vyšší hladiny hluku, umisťovány ve větší vzdálenosti od obytných budov tak, aby obyvatelé
obcí nebyli zbytečně zatěžováni nadměrným hlukem. Jedná se například o řezání dřeva,
míchání betonu, recyklaci zeminy a podobně.

Vlivy v období provozu
Vyhodnocení vlivů provozu silnice R35 na hlukovou zátěž u okolní obytné zástavby je
provedeno v samostatné akustické studii, která je uvedena v příloze předložené
Dokumentace. Výsledky modelových výpočtů prokázaly, že převedením dopravního zatížení
na navrhovanou rychlostní komunikaci dojde v obcích v blízkosti stávající silnice I/35 k
významnému poklesu hlukové zátěže. Jedná se zejména o obce, kde současné vedení trasy
silnice I/35 tvoří průtah (Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl), prochází městem po
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obchvatu (Moravská Třebová) nebo vede těsně při hranici obcí (Cerekvice nad Loučnou,
Zámrsk, Řídký, Koclířov, Janov a další). Výrazné snížení lze také očekávat podél silnice I/17
v obcích Ostrov a Stradouň.
Po výstavbě projektované rychlostní silnice R35 dojde u zástavby podél stávající silnice I/35
ke snížení hlukové zátěže dle dispozice objektů vůči silnici až o 10,6 dB. U domů, které stojí
bezprostředně u silnice, se budou hodnoty LAeq, 6-22 hod pohybovat mezi 59,7 - 69,1 dB (oproti
původním 66,6 - 74,5 dB) a hodnoty LAeq, 22-6 hod mezi 52,6 - 63,0 dB (oproti původním 62,2 69,6 dB). V denní dobu se ve všech obcích hluková zátěž sníží pod úroveň limitu pro starou
zátěž, v noční dobu budou i po zprovoznění rychlostní silnice limitní hodnoty v některých
lokalitách překročeny, ale pouze v bezprostřední blízkosti komunikace na území velkých
měst (Litomyšl, Vysoké Mýto), kde zůstane vyšší podíl místní dopravy.
Podél silnice I/17 dojde po zprovoznění nové rychlostní silnice k výraznému poklesu
akustické zátěže. U domů v bezprostřední blízkosti stávající silnice lze očekávat v denní
dobu hodnoty LAeq mezi 58,2 - 66,7 dB (oproti původním na úrovni 71,5 dB) a v noční dobu
hodnoty LAeq mezi 52,4 - 54,7 dB (oproti cca 66,5). V denní i noční dobu se v obou obcích
sníží hluková zátěž pod úroveň limitu pro starou zátěž.
Porovnání hlukové zátěže u charakteristické zástavby podél stávající silnice I/35 v
roce 2025
Lokalita

LAeq. den (dB)

L Aeq. noc (dB)

bez
výstavby
R35

po
výstavbě
R35

Rozdíl

bez
výstavby
R35

po
výstavbě
R35

Rozdíl

Ostrov*

71,6

60,7

-10,9

66,5

54,7

-11,8

Stradouň*

71,2

58,2

-13,0

66,3

52,4

-13,9

Vysoké Mýto

74,5

69,1

-5,4

69,6

63,0

-6,6

Voštice

72,5

63,1

-9,4

68,0

57,4

-10,6

Hrušová

73,8

64,4

-9,4

69,3

58,7

-10,6

Litomyšl

73,9

68,7

-5,2

69,2

62,3

-6,9

Koclířov

70,1

62,1

-8,0

65,8

55,8

-10,0

Moravská Třebová

66,6

59,7

-6,9

62,2

52,6

-9,6

Hodnoty překračující limity LAeq. 6-22 hod = 70 dB a LAeq. 22-6 hod = 60 dB jsou uvedeny tučně
*sídla na trase silnice I/17

Jak je patrné z tabulky, dojde vlivem zprovoznění navrhované rychlostní silnice R35 k
výraznému snížení hlukové zátěže na stávající silnici I/35. Na podlimitní hodnoty poklesne
hluk ve většině bodů jak v denní, tak zejména v noční dobu, který byl ve stavu před
zprovozněním nové komunikace nadlimitní ve všech obcích. Snížení této zátěže se bude
týkat zejména nejvíce zatížených budov, tj. domů stojících v těsné blízkosti stávající trasy
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I/35 a bude se v denní době pohybovat od 5,2 do 9,4 dB a v noci od 6,6 do 10,6 dB. U
objektů v blízkosti silnice I/17 lze očekávat vlivem zprovoznění rychlostní silnice výraznější
pokles, a to až o 13 dB v denní a 13,9 dB v noční dobu. V ojedinělých případech neklesne
ani po zprovoznění silnice R35 akustická zátěž v noci u nejbližší obytné zástavby podél
stávající silnice I/35 pod úroveň platných limitů. Jedná se zejména o intravilán větších měst
(Vysoké Mýto, Litomyšl), kde i vnitroměstská automobilová doprava bude produkovat
nezanedbatelné hlukové zatížení.
Na řadě míst se bude navrhovaná trasa R35 přimykat ke stávajícímu vedení komunikace
I/35. V těchto případech bude docházet k synergickému působení obou zdrojů hluku a
změna akustické zátěže u nejbližší obytné zástavby po výstavbě a zprovoznění navrhované
rychlostní silnice bude závislá jak na vzdálenosti navrhované R35 od nejbližší zástavby, tak
na podílu zbytkové dopravy, která bude po dokončení R35 po stávající silnici I/35 dále
pojíždět.

Následující tabulka uvádí přehled výsledků akustické studie pro výpočtové body, v nichž byla
porovnávána úroveň hlukové zátěže ve stavech „bez výstavby" a „po výstavbě" rychlostní
silnice R35. Jedná se o body v blízkosti navrhované komunikace. Hodnoty uvedené v
tabulce představují celkový hluk z provozu na silnici I/35 i na rychlostní silnici R35 (včetně
navržených protihlukových opatření pro dosažení splnění hygienických limitů o hodnotě 55
dB pro denní a 45 dB pro noční dobu). V tomto případě mohou vypočtené hodnoty
přesahovat výše uvedený limit 55 / 45 dB, a to tehdy, pokud se jedná o zátěž ze stávající
silnice I/35. V těchto bodech se mohou i po odvedení dopravy na novou silnici R35 nadále
vyskytovat hodnoty výrazně nad 55 / 45 dB.
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Vliv provozu na R35 v blízkosti stávajícího vedení silnice I/35
Lokalita

Výpočtový
bod

Výška
(m)

Den (dB)

Noc (dB)

před
Po
výstavbou výstavbě

Rozdíl

Před
Po
Rozdíl
výstavbou výstavbé

Základní trasa
Zámrsk (Nová Ves)

6

3

63,8

57,7

-6,1

59,7

51,4

-8,3

Vysoké Mýto (Koryta)

7

3

71,2

64,3

-6,9

67,3

57,9

-9,4

17

3

51,0

50,2

-0,8

47,2

45,2

-2,0

18

3

53,5

50,2

-3,3

49,6

45,0

-4,6

Cerekvice nad Loučnou
(samota)

20

3

47,9

49,3

1,4

44,3

44,4

0,1

21

3

70,8

58,1

-12,7

67,2

52,3

-14,9

Cerekvice nad Loučnou

22

3

59,7

50,8

-8,9

56,0

45,5

-10,5

Řídký - samota

23

3

67,9

56,6

-11,3

64,2

51,0

-13,2

Řídký - okraj obce

24

3

65,8

53,7

-12,1

62,1

47,9

-14,2

Řídký - hřiště

25

3

69,9

57,2

-12,7

-

-

-14,9

Janov u Litomyšle
(Janov) - J část obce

38

3

51,6

50,0

-1,6

47,6

45,0

-2,6

Janov u Litomyšle
(Gajer) - SZ okraj obce

39

6

55,9

49,4

-6,5

52,2

44,8

-7,4

Janov u Litomyšle
(Gajer) - J okraj obce

40

6

47,5

49,6

2,1

43,8

45,0

1,2

Mikuleč

41

6

50,9

49,2

-1,7

47,7

44,8

-2,9

Opatovec (Starý Valdek)

42

3

53,1

48,4

-4,7

49,6

43,9

-5,7

Opatovec (Nový Valdek)

43

3

60,0

49,5

-10,5

56,6

44,5

-12,1

Svitavy (Lačnov) samota

44

6

41,5

54,8

13,3

38,2

50,0

11,8

45

6

47,3

48,6

1,3

44,0

43,8

-0,2

Svitavy (Lačnov) - okraj
obce

47

3

53,8

46,2

-7,6

50,5

40,7

-9,8

Řídký - okraj obce

94

3

65,8

54,0

-11,6

62,1

48,3

-13,6

Řídký - hřiště

95

3

69,9

57,2

-12,1

-

-

-14,3

Sedlišté u Litomyšle
(samota)

109

3

52,3

51,1

-1,2

48,4

45,8

-2,6

100

3

70,7

64,4

-6,3

66,8

57,8

-9,0

Litomyšl (Nedošín)

102

3

59,5

55,3

-4,2

55,4

49,2

-6,2

103

3

51,6

48,7

-2,9

47,5

42,9

-4,6

104

3

36,3

43,2

6,9

32,3

38,4

6,1

106

3

42,3

37,7

-4,6

38,3

31,4

-6,9

Hrušová

Varianta Sedliště — Jih

Litomyšl (Lány)
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Tučně jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +5 dB, tj. 55 dB v dne a 45 dB v noci
Tučně s podtržením jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +10 dB, tj. 60 dB v dne
a 50 dB v noci
- značí, že prostor nevyžaduje ochranu v noční době (hřiště, venkovní prostor v chatové osadě)

Výše uvedená tabulka neodpovídá legendě pod tabulkou, která říká, že tučně jsou
vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +5 dB, tj. 55 dB v dne a 45 dB v noci a
tučně s podtržením jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +10 dB, tj. 60
dB v dne a 50 dB v noci.
Správná podoba tabulky, odpovídající legendě, je následující:
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Vliv provozu na R35 v blízkosti stávajícího vedení silnice I/35
Lokalita

Výpočtový
bod

Výška
(m)

Den (dB)

Noc (dB)

před
Po
výstavbou výstavbě

Rozdíl

Před
Po
Rozdíl
výstavbou výstavbé

Základní trasa
Zámrsk (Nová Ves)

6

3

63,8

57,7

-6,1

59,7

51,4

-8,3

Vysoké Mýto (Koryta)

7

3

71,2

64,3

-6,9

67,3

57,9

-9,4

17

3

51,0

50,2

-0,8

47,2

45,2

-2,0

18

3

53,5

50,2

-3,3

49,6

45,0

-4,6

Cerekvice nad Loučnou
(samota)

20

3

47,9

49,3

1,4

44,3

44,4

0,1

21

3

70,8

58,1

-12,7

67,2

52,3

-14,9

Cerekvice nad Loučnou

22

3

59,7

50,8

-8,9

56,0

45,5

-10,5

Řídký - samota

23

3

67,9

56,6

-11,3

64,2

51,0

-13,2

Řídký - okraj obce

24

3

65,8

53,7

-12,1

62,1

47,9

-14,2

Řídký - hřiště

25

3

69,9

57,2

-12,7

-

-

-14,9

Janov u Litomyšle
(Janov) - J část obce

38

3

51,6

50,0

-1,6

47,6

45,0

-2,6

Janov u Litomyšle
(Gajer) - SZ okraj obce

39

6

55,9

49,4

-6,5

52,2

44,8

-7,4

Janov u Litomyšle
(Gajer) - J okraj obce

40

6

47,5

49,6

2,1

43,8

45,0

1,2

Mikuleč

41

6

50,9

49,2

-1,7

47,7

44,8

-2,9

Opatovec (Starý Valdek)

42

3

53,1

48,4

-4,7

49,6

43,9

-5,7

Opatovec (Nový Valdek)

43

3

60,0

49,5

-10,5

56,6

44,5

-12,1

Svitavy (Lačnov) samota

44

6

41,5

54,8

13,3

38,2

50,0

11,8

45

6

47,3

48,6

1,3

44,0

43,8

-0,2

Svitavy (Lačnov) - okraj
obce

47

3

53,8

46,2

-7,6

50,5

40,7

-9,8

Řídký - okraj obce

94

3

65,8

54,0

-11,6

62,1

48,3

-13,6

Řídký - hřiště

95

3

69,9

57,2

-12,1

-

-

-14,3

Sedlišté u Litomyšle
(samota)

109

3

52,3

51,1

-1,2

48,4

45,8

-2,6

100

3

70,7

64,4

-6,3

66,8

57,8

-9,0

Litomyšl (Nedošín)

102

3

59,5

55,3

-4,2

55,4

49,2

-6,2

103

3

51,6

48,7

-2,9

47,5

42,9

-4,6

104

3

36,3

43,2

6,9

32,3

38,4

6,1

106

3

42,3

37,7

-4,6

38,3

31,4

-6,9

Hrušová

Varianta Sedliště — Jih

Litomyšl (Lány)
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Po uvedení rychlostní silnice do provozu lze i se zohledněním stávající silnice I/35
zaznamenat téměř ve všech bodech pokles akustické zátěže. Nárůst ekvivalentní hladiny
akustického tlaku lze zaznamenat pouze v pěti bodech. Nárůst byl zaznamenán na okraji
obcí, ale také u objektů mezi stávající silnicí I/35 a navrhovanou rychlostní silnicí R35. Z
jedné strany nastane pokles akustické zátěže (ze strany stávající trasy I/35), na druhé potom
nárůst (kromě lokality v Českém Lačnově). Avizované navýšení akustické zátěže však nikde
nepřekročí hygienický limit. Snížení akustické zátěže naopak přinese v řadě bodů snížení
akustické zátěže pod platný limit pro starou zátěž, tj. 70 dB v denní a 60 dB v noční dobu.
U ostatních objektů a sídel dochází zejména k poklesu, snížení o více než 10 dB lze
zaznamenat v obcích Cerekvice nad Loučnou, Řídký a Opatovec. Celkově lze konstatovat,
že zprovoznění navrhované komunikace přinese výrazné zlepšení akustické situace jak u
sídel a samot podél stávající I/35, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od navrhované
R35, tak v sídlech podél stávající I/35, v blízkosti nichž je navržena trasa nové rychlostní
silnice. V akustické studii byly dále vyhodnoceny oblasti, které by mohly být provozem na
navrhované rychlostní komunikaci R35 zasaženy hlukem z dopravy převyšujícím hygienické
limity (55, resp. 60 dB ve dne a 45, resp. 50 dB v noci). V případě jejich překročení byla
navržena taková opatření, aby byl po výstavbě R35 hygienický limit ve všech bodech splněn.
Celkem bylo podél hlavní varianty navrhované trasy R35 navrženo 6 protihlukových clon,
jejichž přehled uvádí tabulka D.3. Délka a výška stěn představuje minimální hodnoty nutné
ke splnění limitu.
Opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na hlavních komunikacích (60 dB ve dne
a 50 dB v noci)
Obec

opatření

délka (m) výška

Cerekvice nad Loučnou
(Pekla)

Protihluková clona při severní straně trasy

360

3

Janov u Litomyšle (Janov)

Protihluková clona při severovýchodní straně
trasy

260

3

Opatovec (Starý Valdek)

Protihluková clona při severovýchodní straně
trasy

170

2

Opatovec (Nový Valdek)

Protihluková clona při severní straně trasy

360

3

Opatovec (Český Lačnov)

Protihluková clona při jižní straně trasy (střední
část)

240

5

Protihluková clona při jižní straně trasy (krajní
části)

200

3

140

2

Dětřichov u Svitav (Dětřichov) Protihluková clona při jižní straně trasy

Navržená opatření představují technická řešení, kterými lze dosáhnout v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb splnění platných hygienických
limitů dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Pokud nebude technicky možné splnit limit
55/45 dB, budou objekty ochráněny na limit 60/50 dB a bude zajištěno splnění limitů v
chráněném vnitřním prostoru staveb.
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V zájmu vyšší ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a jako rezerva pro nejistotu
výpočtu a případný další nárůst intenzit dopravy je snaha zajistit u chráněné zástavby
hodnoty akustického tlaku ve výši hygienického limitu 55 dB pro den a 45 dB pro noc, tj. limit
s korekcí + 5 dB. V případě překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 55/45 dB byla
navržena opatření tak, aby byl po výstavbě R35 limit ve všech bodech splněn. Celkem bylo
podél základní varianty navrhované trasy R35 navrženo dvanáct protihlukových clon, u
subvariant byly navrženy čtyři protihlukové clony.
Snaha ochrany na limit 55/45 dB je limitována možností proveditelnosti a finanční náročnosti
protihlukových opatření. V případě objektu v Českém Lačnově pravděpodobně nebude
možné tuto ochranu zajistit vzhledem k neadekvátní technické a finanční náročnosti. Proto je
navržena ochrana objektu na úrovni 60 dB ve dne a 50 dB v noci se současným zajištěním
maximální úrovně hluku uvnitř obytných místností domu ve výši 40 dB ve dne a 30 dB v noci.
Konkrétní provedení protihlukových opatření bude upřesněno v dalších stupních projektové
dokumentace.
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Opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na veřejných komunikacích (55 dB ve
dne a 45 dB v noci)
Obec

opatření

délka (m) výška

základní trasa
Stradouň

protihluková clona při jižní hraně trasy

700

2

Vysoké Mýto (Peklovce)

protihluková clona při východní hraně trasy

130

3

Hrušová,

protihluková clona při severní hraně trasy
(Pekla)

1 100

4

protihluková clona při severní hraně trasy
(Hrušová)

260

3

protihluková clona při jižní hraně trasy
(Cerekvice)

240

3

protihluková clona při jižní hraně trasy
(Cerekvice)

40

3

Cerekvice nad Loučnou,
Cerekvice nad Loučnou (Pekla)

Janov u Litomyšle (Janov)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

1 400

3

Janov u Litomyšle (Gajer)

protihluková clona při severovýchodní hrany
trasy

580

3

Mikuleč

protihluková clona při jižní hraně trasy

700

3

Opatovec (Starý Valdek)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

750

3

Opatovec (Nový Valdek)

protihluková clona při severní hraně trasy

800

4

Opatovec (Český Lačnov)

nelze ochránit, zajištění ochrany vnitřního
prostoru

-

-

Dětřichov u Svitav (Dětřichov)

protihluková clona při jižní hraně trasy

310

2

Sedliště u Litomyšle (samota)

protihluková clona při jižní hraně trasy

570

3

Sedliště u Litomyšle

protihluková clona při severní hraně trasy

480

3

Litomyšl (Nedošín)

protihluková clona při jižní hraně trasy

240

2,5

1 000

3

subvarianta Sedliště Jih

subvarianta Janov
Janov u Litomyšle (Janov)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zahrnuje
dostatečné korekce na nejistoty výpočtu a vstupních dat. Při zpracování podrobné hlukové
studie budou zohledněny nové legislativní předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
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o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010.

D.I.4. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je předmětem samostatného posouzení, které
je obsaženo v příloze této Dokumentace.
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno brát obecně v úvahu
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Hlavními faktory, které v dotčené
oblasti působí v souvislosti s automobilovým provozem, a které tedy budou realizací záměru
významněji ovlivněny, jsou hluk, znečištění ovzduší, dopravní nehodovost a socioekonomické faktory. Rychlostní silnice R35 nebude zdrojem vibrací, které by mohly
negativně ovlivnit obyvatelstvo (naopak sníží se vibrace v blízkosti stávající I/35), ani
zdrojem elektromagnetického záření. V souvislosti s její realizací se nepředpokládá
kontaminace vody využívané obyvatelstvem ani půdy chemickými látkami ani patogenními
organismy či jejich toxiny.

Vlivy znečištění ovzduší
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid
dusičitý, benzen, suspendované částice PM10 a PM2,5, polycyklické aromatické uhlovodíky a
oxid uhelnatý. Z těchto látek je možné ve výchozím stavu očekávat v zájmovém území
zvýšené riziko z expozice suspendovaným částicím PM10 a PM2,5 a dále polycyklickým
aromatickým uhlovodíkům. Jedná se o situaci, která je dána již odhadovanou úrovní imisního
pozadí. Riziko z expozice ostatním znečišťujícím látkám bylo vyhodnoceno jako nízké či
přijatelné v celém území.
Vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu dojde celkově k poměrně výraznému
snížení úrovně zdravotního rizika z expozice znečišťujícím látkám. Dopravní zatížení
rychlostní silnice bude sice vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě,
ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, což se
projeví značným poklesem imisní zátěže.
V rámci přiložené studie byla provedena kvantifikace počtu obyvatel v jednotlivých pásmech
imisní zátěže suspendovaných částic PM10 a PM2,5, jakožto rozhodujících látek z pohledu
zdravotního rizika. Hodnoty indexu rizika HI, vyjádřené jako poměr vypočtené průměrné
roční koncentrace a směrné hodnoty dle WHO, jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro
stanovení imisní zátěže obyvatel byly k vypočteným hodnotám příspěvku automobilové
dopravy připočteny hodnota imisního pozadí na úrovni jeho odhadované horní hranice dle
rozptylové studie, jedná se tedy i o horní hranici rizika.
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Počet obyvatel v pásmech indexu rizika HI - průměrné roční koncentrace PM10
Pásmo IHr PM10* Pásmo indexu
-3

Stav bez

Základní

Subvarianta

Subvarianta

výstavby

varianta

Sedliště - jih

Janov

(µg-m )

rizika HI

24 - 25

1,20 - 1,25

31 573

38 803

38 727

38 803

25 - 26

1,25 - 1,30

20 692

24 453

21 853

24 479

26 - 28

1,30 - 1,40

16 363

15 077

17 549

15 205

28 - 30

1,40 - 1,50

7 352

6 589

6 768

6 483

30 - 34

1,50 - 1,70

8 876

795

821

749

34 - 37

1,70 - 1,85

865

2

2

2

-3

*) příspěvek automobilové dopravy zvýšený o 24 µg.m vzhledem k odhadu imisního pozadí

Počet obyvatel v pásmech indexu rizika HI - průměrné roční koncentrace PM2,5
Pásmo IHr PM10* Pásmo indexu
-3

Stav bez

Základní

Subvarianta

Subvarianta

výstavby

varianta

Sedliště-jih

Janov

(Mg-m )

rizika HI

18,0 - 18,5

1,80 - 1,85

62 523

75 163

72 540

75 203

18,5 - 19,0

1,85 - 1,90

13 507

9 642

12 239

9 657

19,0 - 20,0

1,90 - 2,00

9 486

915

941

860

20,0 - 20,5

2,00 - 2,05

204

0

0

0

-3

*) příspěvek automobilové dopravy zvýšený o 24 µg.m vzhledem k odhadu imisního pozadí
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Následující tabulka pak obsahuje výsledky kvantifikace míry konkrétních zdravotních účinků,
spojených s imisnmí zátěží suspendovaných částic PM10.
Porovnání variant z hlediska zdravotního rizika z expozice částicím PM10
Bez
výstavby
Počet obyvatel

Základní
varianta

Sedliště jih

Janov

85 721

Chronická úmrtnost - počet ztracených roků
života vlivem chronické expozice

908

879

881

879

Nové případy chronické bronchitidy

39

38

38

38

Hospitalizace z důvodů dýchacích obtíží

60

58

58

58

Hospitalizace z důvodů srdečního selhání

10

10

10

10

Dny omezené aktivity

84 988

82 254

82 427

82 238

Dny s příznaky (lehčí respirační příznaky vč.
kašle)

73 805

71 432

71 581

71 418

Dny s lehčími respiračními příznaky (včetně
kašle) u dětí v běžné populaci

51 616

49 956

50 060

49 946

Dny užívání bronchodilatátorů - dospělí

12 988

12 571

12 597

12 568

334

323

324

323

Dny užívání bronchodilatátorů - děti

Z výsledků hodnocení vyplývá, že:
-

celková úroveň rizika z expozice suspendovaným částicím se po realizaci silnic R35
značně sníží

-

v pásmech nejvyšších ročních koncentrací PM10 (nad 30 µg.m-3, tj. HI > 1,5) se počet
zasažených obyvatel sníží z cca 9 700 na přibližně 800 obyvatel, což představuje
pokles o 92 %. Naopak počet obyvatel v nejnižších pásmech (24 - 26 µg.m-3) se o 8
až 11 tisíc obyvatel zvýší. Je tak nepochybné, že vlivem provozu silnice R35 dojde u
mnoha tisíc obyvatel k poměrně výraznému snížení imisní zátěže PM10 a tím i
zdravotního rizika.

-

obdobné výsledky poskytuje i porovnání imisní zátěže PM2,5. V pásmu s vysokým
rizikem (HI > 1,9) bylo pro stav bez výstavby vypočteno cca 9 600 obyvatel, po
výstavbě půjde přibližně o 900 obyvatel, tj. pokles činí 93 %. Naopak v nejnižším
pásmu (do 18,5 µg.m-3) počet obyvatel naroste o 10 - 12,6 tis. obyvatel.

-

kvantifikace kokrétních zdravotních účinků pak ukazuje, že vlivem realizace silnice
R35 lze očekávat pokles rizika pro dotčené obyvatele. Míra poklesu výskytu
zdravotních účinků činí cca 3 % výchozích hodnot.

Současně je možné očekávat, že vzhledem k úrovni změn koncentrací a počtu dotčených
obyvatel se změny imisní zátěže již reálně projeví v celkovém výskytu zdravotních projevů, tj.
po výstavbě silnice R35 je možné předpokládat zejména úbytek výskytu případů bronchitidy
a pokles nemocnosti obecně.
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Přes celkově převažující pozitivní efekty je však nutno u části obytné zástavby očekávat
významnější nárůst imisních hodnot suspendovaných částic. Jedná se zejména o severní
okraj zástavby Dětřichova a několik osamocených domů při trase R35. Z tohoto důvodu je
nutno v místech kontaktu nové silnice s obytnou zástavbou zajistit realizaci příslušných
opatření proti prašnosti z dopravy (např. pomocí izolační zeleně).

Porovnání výsledků pro obě subvarianty R35 pak ukazuje, že:
-

subvarianta Sedliště-jih je z hlediska výsledné expozice obyvatel poněkud méně
příznivá než základní trasa. Rozdíly nejsou zásadní, je však patrný posun směrem k
vyšším pásmům, zejména u PM10 v pásmech 25 - 28 µg.m-3 a 30 - 34 µg.m-3, u PM2,5
pak v pásmu 19 - 20 µg.m-3. Obdobně je tomu u vypočtené míry výskytu konkrétních
zdravotních účinků.

-

subvarianta Janov je příznivější než základní trasa. Ačkoli se tato subvarianta dotýká
pouze cca 1000 obyvatel, jsou ve všech pásmech patrné pozitivní posuny oproti
základní trase - vyšší počet obyvatel v pásmech nižšího rizika a naopak méně
obyvatel v pásmu vyššího rizika.

V okolí tunelu dále Dětřichov nelze vyloučit vznik zdravotního rizika z akutní expozice oxidu
dusičitému. Jedná se však o hypotetické hodnoty, neboť výpočet byl proveden pro únik emisí
pouze portály, bez odvětrání tunelu. Ve skutečnosti zde bude zajištěno odvětrání
vzduchotechnickým zařízením, jehož parametry budou optimalizovány tak, aby bylo toto
riziko vyloučeno.
U expozice ostatním látkám (benzen, CO a polycyklické aromatické uhlovodíky) budou
změny zdravotních rizik vlivem zprovoznění silnice R35 malé. Rozložení pásem nárůstu a
poklesu rizika odpovídá rozložení rozdílových hodnot, které jsou znázorněny na výkresech v
grafické části rozptylové studie.

Vlivy hluku
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky
hluku na lidské zdraví je možné (s určitým zjednodušením) rozdělit na účinky specifické
(poruchy sluchu) a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí
různých systémů organismu. Nespecifické působení hluku je považováno za bezprahové (tj.
nelze stanovit bezpečnou mez, pod níž se již účinek nevyskytuje), v praxi se však pracuje s
určitými mezními hodnotami, nad nimiž se projevuje závislost účinku na hlukové expozici.
Tyto mezní hodnoty, stanovené dle podkladů WHO a SZÚ, uvádějí následující tabulky.
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Přehled účinků a mezních hodnot - denní hluk
Účinek

Ukazatel Mezní hodnota

Mírné obtěžování

Lden,venku

50 dB

Silné obtěžování

55 dB

Zhoršená komunikace řečí

55 dB

Ischemická choroba srdeční

60 dB

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí

70 dB

Zdroj: Státní zdravotní ústav a Světová zdravotnická organizace

Přehled účinků a mezních hodnot - noční hluk
Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných
Účinek

Ukazatel

Mezní
hodnota

Biologické účinky Změny v kardiovaskulární aktivitě

*

*

Nabuzení EEG

LAmax,uvnitř

35 dB

Pohyby, počátek pohybů

LAmax,uvnitř

32 dB

Změny v délce různých fází spánku, struktury a
fragmentace spánku

LAmax,uvnitř

35 dB

Buzení během noci nebo příliš brzo ráno

LAmax,uvnitř

42 dB

Prodloužení úvodní fáze spánku, obtížnější
usínání

*

*

Fragmentace spánku, zkrácení doby spánku

*

*

Nárůst průměrné pohyblivosti při spánku

Lnoc,venku

42 dB

Subjektivní
pohoda

Subjektivně vnímané rušení spánku

Lnoc,venku

42 dB

Užívání sedativ a léků navozujících spánek

Lnoc,venku

40 dB

Zdravotní stav

Nespavost vlivem prostředí

Lnoc,venku

42 dB

Ukazatel

Mezní
hodnota

Kvalita spánku

Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných**
Účinek
Biologické vlivy

Změny v hladinách (stresových) hormonů

*

*

Subjektivní
pohoda

Ospalost/únava během následujícího dne a
večera

*

*

Zvýšená podrážděnost během dne

*

*

Zhoršené mezilidské vztahy

*

*

Lnoc,venku

35 dB

Stížnosti
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Zhoršené rozpoznávací schopnosti

*

*

Nespavost

*

*

Lnoc,venku

50 dB

Obezita

*

*

Deprese (u žen)

*

*

Infarkt myokardu

Lnoc,venku

50 dB

*

*

Lnoc,venku

60 dB

*

*

Zvýšený krevní tlak

Snížení očekávané délky života (předčasná
úmrtnost)
Psychické poruchy
(Pracovní) úrazy
Zdroj: Světová zdravotnická organizace

* Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazatele.
**V důsledku omezeného rozsahu podkladů mají mezní hodnoty omezenou váhu; jsou založeny
vesměs na expertním posouzení podkladů. Jsou zde však důkazy nebo kvalitní podklady o příčinném
vztahu. Často jde o rozsáhlé nepřímé důkazy, které ukazují na vztah mezi hlukovou expozicí a
fyziologickými změnami, které mají nepříznivý dopad na zdraví.

Podkladová akustická studie hodnotí hladiny hluku tabelárně pro výpočetní body
charakterizující přilehlou zástavbu či její část:
-

v první části studie jsou hodnoceny body v okolí plánované silnice R35 (i mimo
stávající zdroje hluku), kde je cílem dosáhnout splnění příslušných hlukových limitů z
nové komunikace, hodnocen je tedy pouze stav po realizaci záměru (výpočty pro stav
bez záměru by byly u bodů mimo stávající silnici I/35 bezpředmětné)

-

ve druhé části je vypočtená zátěž v reprezentativních bodech pro jednotlivá sídla v
situaci „bez záměru" a „se záměrem" za účelem vyhodnocení změn hlukové zátěže
vlivem vybudování silnice R35

V rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví pak bylo provedeno zařazení všech výpočtových
bodů z obou skupin podle očekávaných účinků hluku z dopravy na základě mezních hodnot
uvedených v tabulkách.
Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům dle účinků hlukové
zátěže - celé území vč. hluku ze stávajících komunikací
Účinek

Ukazatel

základní

podvarianta
Sedliště - jih

podvarianta
Janov

134

31

18

19

4

0

Silné obtěžování

12

2

0

Zhoršená komunikace řečí

12

2

0

Celkový počet bodů
Účinky hlukové zátěže ve dne
Mírné obtěžování

Lden
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Ischemická choroba srdeční

7

1

0

Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí

0

0

0

83

16

16

Subjektivně vnímané rušení spánku

83

16

16

Užívání sedativ a léků navozujících
spánek

102

21

18

Nespavost vlivem prostředí

83

16

16

Zvýšený krevní tlak

12

1

0

Infarkt myokardu

12

1

0

2

0

0

Účinky hlukové zátěže v noci
Vzrůst průměrné pohyblivosti při
spánku

Lden

Psychické poruchy

Z výsledků hodnocení vyplývá, že v části území je nutno očekávat zvýšenou úroveň hluku z
dopravy, která bude u většiny zástavby spojena s rušením spánku, u menší části zástavby
pak (v různé míře) s výskytem projevů obtěžování a se zvýšenou mírou kardiovaskulárního
rizika. Výskyt závažnějších účinků je však vázán výhradně na oblasti podél stávajících silnic
I/17 a I/35, kde sice dojde k snížení míry rizika z hlukové expozice, avšak ne v takové míře,
aby bylo toto riziko zcela eliminováno.
V případě denních hodnot hlukové zátěže byl celkem v 7 bodech v základní variantě (Ostrov,
Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl, Koclířov) a v 1 bodě v podvariantě Sedliště-jih
(Sedliště u Litomyšle) vypočten možný výskyt ischemické choroby srdeční. V případě
nočních hodnot byly v základní variantě vypočteny hodnoty v pásmu možného výskytu
psychických poruch vypočteny ve 2 bodech (Vysoké Mýto, Litomyšl), ve 12 bodech (Ostrov,
Stradouň, Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl, Moravská Třebová, Zámrsk, Vysoké
Mýto, Cerekvice nad Loučnou a Řídký) pak lze očekávat hodnoty v pásmu možného výskytu
zvýšeného krevního tlaku a infarktu myokardu.
Zcela odlišné výsledky se však ukazují v případě, že jsou hodnoceny pouze účinky spojené
pouze s hlukem ze silnice R35. Z výsledků akustické studie vyplývá, že vypočtené hodnoty
se ve všech bodech až na jednu výjimku (dům v lokalitě Český Lačnov) pohybují pod úrovní
55 dB ve dne a 45 dB v noci, což je dáno skutečností, že pro všechny lokality byly
dimenzovány protihlukové clony právě na tyto hodnoty (v lokalitě Český Lačnov není možné
stěny k dosažení těchto hodnot reálně vybudovat, proto je ochrana navržena na úrovni 60 dB
ve dne a 50 dB v noci, s doprovodným zajištěním potřebné úrovně hluku uvnitř budovy).
Tomu pak odpovídá i zařazení bodů do kategorií podle možného zdravotního účinku, jak
ukazuje následující tabulka.
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Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům dle účinků hlukové
zátěže - vlivy hluku ze silnice R35
Účinek

Ukazatel

základní

podvarianta
Sedliště - jih

podvarianta
Janov

108

24

18

2

0

0

Silné obtěžování

0

0

0

Zhoršená komunikace řečí

0

0

0

Ischemická choroba srdeční

0

0

0

Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí

0

0

0

58

11

16

Subjektivně vnímané rušení spánku

58

11

16

Užívání sedativ a léků navozujících
spánek

76

16

18

Nespavost vlivem prostředí

58

11

16

Zvýšený krevní tlak

0

0

0

Infarkt myokardu

0

0

0

Psychické poruchy

0

0

0

Celkový počet bodů
Účinky hlukové zátěže ve dne
Mírné obtěžování

Lden

Účinky hlukové zátěže v noci
Vzrůst průměrné pohyblivosti při
spánku

Lden

Z tabulky je patrné, že vlivy hluku ze silnice R35 je možné hodnotit pro denní dobu jako
mírné, kdy nejvyšší hodnota pro Český Lačnov je na hraně mezi mírným a silným
obtěžováním. Pro noční dobu jsou pak vlivy hodnoceny jako střední, kdy cca u 54 - 70 %
bodů byly vypočteny hodnoty s jednotlivými projevy rušení spánku, nebyly však vypočteny
hladiny hluku nad prahovou hodnotou kardiovaskulárních účinků.
Dále bylo provedeno vyhodnocení změn v celkové úrovni hluku z dopravy (tj. ze
stávajících komunikací i z nové silnice R35) z hlediska dopadů na obyvatele v řešeném
území. Vyhodnocení je provedeno pro tři základní charakteristické účinky dopravního hluku:
-

obtěžování - součet podílu obyvatel s obtěžováním a se silným obtěžováním

-

rušení spánku - součet podílu rušením a se silným rušením spánku

-

kardiovaskulární rizika - procentuelní nárůst výskytu případů infarktu myokardu vlivem
hluku ze silniční dopravy

48

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Na základě provedeného vyhodnocení pak lze konstatovat, že:
-

v zástavbě podél stávajících silnic I/17 a I/35 dojde k výraznému snížení rizika
kardiovaskulárních onemocnění vlivem hluku. Dle provedeného výpočtu se podíl
případů infarktu myokardu v důsledku dopravního hluku sníží v nejvíce ovlivněných
sídlech o 10 - 20 procentních bodů.

-

současně se neočekává v žádném výpočtovém bodě vznik či nárůst
kardiovaskulárního rizika vlivem provozu silnice R35. To je dáno skutečností, že u
nové komunikace se předpokládá zajištění protihlukové ochrany na úroveň 55 dB ve
dne. Vypočtené hodnoty jsou tak s poměrně výraznou rezervou pod úrovní mezní
hodnoty pro vznik kardiovaskulárního rizika dle Babisch.

-

počet osob s rušením nebo silným rušením spánku se sníží v zástavbě podél silnic
I/17 a I/35 o 14 - 30 %, snížení (o jednotky procent) převládá i v lokalitách, kde bude
působit hluk ze stávající i nové silnice současně. To je dáno skutečností, že doprava
bude odvedena ze současné silnice s žádnou či nevyhovující protihlukovou ochranou
na komunikaci s vybudovanými protihlukovými clonami.

-

nárůst počtu rušených osob je nutno očekávat v místech, kde je silnice R35 vedena
mimo koridor současné I/35. Vzhledem k uvažované protihlukové ochraně je
vypočtený nárůst velmi mírný - do 6 %. Vyšší hodnoty (10 - 12 %) byly zaznamenány
pouze v lokalitě Český Lačnov, kde není technicky možné zajistit snížení hluku na
úroveň 45 dB, proto je zde uvažováno s hodnotou 50 dB v noci a s případnou
ochranou vnitřních prostor domu.

-

obdobně lze hodnotit i změny v podílu obtěžovaných a silně obtěžovaných obyvatel,
kde lze opět očekávat v zástavbě podél stávajících komunikací pokles o 14 - 32 %
obyvatel. U lokalit mimo stávající silnice je možné očekávat nárůst nejvýše do 8 %
obyvatel, opět s výjimkou lokality Český Lačnov, kde bylo vypočteno zvýšení o 15 %
obtěžovaných či silně obtěžovaných osob.

Z výsledků hodnocení tedy vyplývá, že vlivem převedení části dopravního objemu na novou
komunikaci R35 dojde jednoznačně ke snížení celkové úrovně zdravotního rizika z hlukové
expozice obyvatel v řešeném území. Současně nebyly identifikovány žádné objekty, u nichž
by byl vyhodnocen reálný vznik či nárůst zdravotního rizika (konkrétně kardiovaskulárních
onemocnění) v důsledku realizace záměru. To je do značné míry dáno skutečností, že nová
komunikace bude vybavena příslušnými protihlukovými clonami.
U jedné lokality (Český Lačnov) byl vypočten významnější nárůst míry obtěžování hlukem a
rušení spánku. Zde je nutno zajistit splnění limitu pro vnitřní hluk na úrovni 40 dB ve dne a 30
dB v noci. Stejně tak je nutno prověřit po uvedení silnice R35 do provozu hlukové zatížení u
všech nejbližších obytných domů a veškerá protihluková opatření realizovat ve vazbě na
skutečnou akustickou situaci v území.
Z porovnání variant obchvatu Litomyšle se pak jako více zatěžující ukazuje varianta Sedlištějih, která prochází v delším úseku v poměrně výrazném kontaktu s obytnou zástavbou.
Výsledný nárůst hlukové zátěže bude ovšem opět do značné míry omezen díky
protihlukovým clonám. U zástavby dotčené silnicí R35 je v této variantě podíl osob
obtěžovaných a silně obtěžovaných (a rovněž osob s rušením či silným rušením spánku)
vyšší cca o 3 - 4 procentní body oproti základní variantě s tím, že se současně zvýší rozsah
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takto ovlivněné zástavby. Oproti stavu bez výstavby činí nejvyšší nárůst opět 6 % u rušení
spánku a 8 % u obtěžování obyvatel.
Varianta Janov-jih se jeví jako srovnatelná se základní trasou. Vypočtené hodnoty jsou v této
variantě u většiny zástavby vyšší o 1 - 2 procentní body, a to jak pro obtěžování, tak i pro
rušení spánku. To je však dáno pouze nastavením rozsahu protihlukové ochrany, kdy vedení
silnice v mírně větší vzdálenosti umožňuje budovat menší protihlukové stěny, než by bylo
nutno u základní trasy R35.

Socioekonomické vlivy
Posuzovaná stavba je součástí rychlostní silnice R35 Liberec - Hradec Králové - Olomouc Lipník n. B., která bude po svém dokončení nejdelší rychlostní silnicí u nás. Význam této
komunikace z hlediska socioekonomického je zásadní, neboť umožní jednak dopravní
napojení severní Moravy a východních Čech v přímé trase ze směru od Drážďan a jednak
odlehčí dopravu zejména na dálnicích D1, D8 a D11.
Přímo v řešené oblasti se pak vlivy projeví dvojím způsobem. Kvalitní dopravní napojení
řešeného území je obecně podmínkou zásadnějšího ekonomického rozvoje a lze očekávat,
že se tento efekt projeví i v okolí posuzované komunikace. Na druhé straně však může dojít
k poklesu tržeb u podniků, poskytujících služby motoristům na stávající silnici I/35; tento
efekt však bude částečně vyvážen zlepšením životních podmínek v dotčených obcích.

Vlivy na nehodovost
Jednoznačně pozitivní a z hlediska zdraví nejvýznamnější vliv bude mít výstavba silnice na
nehodovost. Významně se sníží riziko dopravních nehod, což je dáno lepšími vlastnostmi
komunikace, zlepšením rozhledových poměrů, vyloučením protisměrného provozu a
úrovňových křižovatek, pohybu chodců, pomalých vozidel a cyklistů.
Snížení nehodovosti (a zvýšení faktorů pohody) bude mít vliv jednak na samotné řidiče, ale
hlavně na obyvatele obcí, kteří jsou v současnosti vystaveni nebezpečí konfliktu s automobily
projíždějícími skrz obytnou zástavbu, v bezprostředním střetu s trasami pěší dopravy.

Návrh opatření
Z výsledků hodnocení vlivů na zdraví obyvatel vyplynulo, že vybudování silnice R35 přinese
poměrně významné snížení rizika z expozice obyvatel znečišťujícím látkám (zejména
suspendovaným částicím) a hluku, očekávat lze i snížení počtu dopravních nehod s účastí
chodců. Přesto však existují části zástavby, u níž naopak nová komunikace způsobí nárůst
zátěže. Z tohoto důvodu je zapotřebí doprovodit realizaci komunikace soustavou
následujících ochranných opatření, která uvedené riziko eliminují či alespoň sníží na
přijatelnou míru:
-

provést optimalizaci odvětrání tunelu Dětřichov, která zajistí snížení maximálních
hodinových koncentrací N02 ve stavu po výstavbě R35 pod úroveň 200 µg.m-3
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-

zajistit výsadby izolační zeleně s protiprašnou a protihlukovou funkcí v místech
kontaktu silnice s obytnou zástavbou

-

vybudovat protihlukové clony v rozsahu nutném ke splnění limitu 55 dB ve dne a 45
dB v noci

-

v místech, kde není možné zajistit splnění limitu pro vnější hluk na úroveň 55 dB ve
dne a 45 dB v noci (dle akustické studie jde jen o jeden dům v lokalitě Český Lačnov)
dimenzovat clonu na 60 dB ve dne a 50 dB v noci a současně zajistit splnění limitu
pro vnitřní hluk na úrovni 40 dB ve dne a 30 dB v noci

-

po uvedení silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných
objektů a v případě překročení hygienických limitů realizovat dodatečná protihluková
opatření

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.5. Vlivy na podzemní vody
Ovlivnění vodárenských zdrojů
Přehled možného ovlivnění všech vodárenských zdrojů v okolí trasy komunikace je uveden v
tabulce.
Vodárenské zdroje v okolí navržené trasy silnice R35
č.

Název

OP Umístění PHO vzhledem k Stav využívání
trase
vodního zdroje

Ovlivnění

Vodní zdroje s vyhlášeným ochranným pásmem
1

Cerekvice nad 2.
Loučnou - Pekla

trasa zasahuje do pásma využíván skupinou velmi pravděpodobné
v km 47,5 až 49,5 a v km obcí
49,5-51,0 vede v blízkosti
OP

2

Bohuňovice

1. st. 1,1 km SSV
od km 51

2.

využíván pro obec málo pravděpodobné

2. st. v trase km 51,5
3

Benátky

1.

1,4 km jižně od km 60,5

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

4

Čistá

2.

2 km jižně od km 59,5

využíván pro obec nepravděpodobné

5

Janov

2.

trasa zasahuje do pásma využíván pro obec málo pravděpodobné
v km 63,6 až 66,1
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6

Kunčina

2.

2,5 km jižně od km 86

využíván pro obec nepravděpodobné

7

Němčice

1.

3 km SV od km 60

využíván pro obec nepravděpodobné

8

Pazucha

1.

1,3 km S od km 59,5

využíván pro obec nepravděpodobné

Vodní zdroje bez vyhlášeného ochranného pásma, ale reálně využívané obcemi (dle PRVK
Pardubického kraje)
Ostrov, pramenní vývěr Pod 1,1 km JJZ od km 30,7
Jilmem

využíván pro obec nepravděpodobné

Trusnov, Opočno

450 km S od km 31,4

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

Stradouň

900 m JJV od km 33

využíván pro ZD a nepravděpodobné
motorest

Litomyšl Li-1

400 m JJV od km 54,5
(var. Sedliště-jih)

využíván pro město málo pravděpodobné

Opatovec HV-1

700 m SV od km 71,3

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

Opatov OV-1 Vigona

1,3 km SZ od km 76,5

využíván pro obec málo pravděpodobné

Dětřichov - studna

650 m JV od km 75,5

využíván pro obec nepravděpodobné

Mladějov - štola

550 m SSV od km 80,6

využíván skupinou pravděpodobné
obcí

Mladějov - jímací zářez

1 km SSV od km 80,7

využíván skupinou pravděpodobné
obcí

* bližší hodnocení hydrogeologického režimu je popsáno níže (část „Tunel Dětřichov")

Jak je z tabulky patrné, vliv na zdroje podzemní vody může mít komunikace zejména v
následujících místech.
Vodní zdroj Cerekvice nad Loučnou - Pekla: zde je ovlivnění velmi pravděpodobné, jelikož
je trasa nové komunikace v km 47,5 - 49,5 vedena ochranným pásmem 2. stupně. Následně
směrem k východu v km 49,5 - 51,0 vede trasa v blízkosti OP 2. stupně ve vzdálenosti 30 200 m. Pokud by komunikace v km 50,8 - 58,0 byla vedena variantou Sedliště - jih, bude
úsek mezi MÚK Cerekvice a Nedošínem veden rovněž v blízkosti OP 2. stupně ve
vzdálenosti cca 100 - 200 m. Zdroj je využíván Vysokým Mýtem a skupinou obcí.
Komunikace R35 zde bude vedena v náspu a Loučná bude přemostěna.
Již zmíněný Hydrogeologický posudek OHGS1 uvádí následující rizika pro vodní režim
lokality: „ ... stavba je vedena v prostoru přirozeného odvodnění jižní části hydrogeologicky
mimořádně významného rajónu 4270 Vysokomýtská synklinála a množství zde vyvěrající
vody jak do kvartérních náplavů, tak přímo do povrchového toku Loučné činí několik set l/s.
Kromě tohoto přírodního odvodnění s množstvím dokumentovaných vývěrů podzemní vody
jsou zde navíc v těsné blízkosti plánované komunikace situovány průzkumné vrty do
svrchnokřídového horninového souboru, s jejichž vodárenským využitím se kalkuluje. Ve
1

S. Šeda, OHGS, s.r.o. (2009): Hydrogeologický posudek Cerekvice nad Loučnou - Pekla, Rychlostní
komunikace R-35
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stádiu projektu pro stavební povolení je např. vrt LO-15/4, který má být doplňujícím zdrojem
ke studni S-1 a jeho využitelná vydatnost činí přes 100 l/s, perspektivně se uvažuje i s
využitím dalších vrtů, především vrtu LO-15/1. Riziko pro zdejší vodní režim si proto
dovolujeme charakterizovat takto:
-

vlastní výstavba komunikace na náspu uprostřed území, kde na povrch vyvěrá až
několik set l/s podzemní vody, povede velmi pravděpodobně, uvážíme-li, že násyp
musí být vybudován na dostatečně únosné základové půdě, a nutné proto bude
odstranění nivních hlín do hloubky minimálně 1 až 2 m, k obnažení výronů podzemní
vody a tím ke změně jejich tlakových poměrů na rozsáhlé ploše s podmíněně
akceptovatelným nebo dokonce neakceptovatelným dopadem na vydatnost a
případně i jakost současných či potenciálně využívaných zdrojů;

-

výstavba mostního objektu přes Loučnou je riziková především svým plánovaným
hlubším založením do zvodnělého svrchnokřídového horninového souboru, ale na
rozdíl od náspu se jedná o technicky zvládnutelný proces pouze s krátkodobým, tedy
podmíněně akceptovatelným vlivem na vodní režim;

-

provoz na rychlostní komunikaci uprostřed ochranného pásma velmi významného
zdroje vody je rizikový z pohledu potenciálního ovlivnění kvality vody, ochrana zdroje
vody přijetím účinných opatření ve fázi přípravy, stavby a provozu komunikace bude
sice technicky náročná, ale je technicky řešitelná.

Trasa rychlostní komunikace R35 územím ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje
využívaného v jímacím území Cerekvice nad Loučnou - Pekla je riziková a míra tohoto rizika
je taková, že po detailním prověření dopadů stavby a provozu komunikace na vodní režim
může dojít k nepovolení stavby v navrženém prostoru. Doporučení je proto následující:
-

přemístit trasu rychlostní komunikace mimo území 1. zóny ochranného pásma 2.
stupně jímacího území Cerekvice nad Loučnou - Pekla, neboť riziko ovlivnění
vodního režimu při současné exploataci podzemní vody mělkým zdrojem S-1 se jeví
jako neúměrně vysoké;

-

pokud by toto přemístění bylo v kontextu jiných limitů nereálné, doporučujeme ještě v
rámci procesu EIA provést podrobný hydrogeologický průzkum lokality, na základě
kterého by bylo možno v závěrečném stanovisku k projednávání záměru v rámci
procesu EIA jasně specifikovat podmínky přípravy, výstavby a provozu komunikace
zahrnujících přijetí opatření k prevenci, vyloučení a snížení rizika pro vodní
ekosystém a možných kompenzačních opatření.

Vyjdeme-li z předpokladu, že mělká zvodeň využívaná zdrojem S-1 je skutečně významně
ohrozitelná a její ochrana by byla na základě provedeného průzkumu nerealizovatelná nebo
neúměrně náročná, jako jedno z možných řešení se jeví náhrada, resp. doplnění mělkého
zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným, který v daném případě představuje např.
jímání hlubší zvodně prostřednictvím vrtu LO-15/4."
K výše uvedeným doporučením hydrogeologického posudku OHGS lze uvést následující
závěry:
-

Přemístění trasy rychlostní komunikace je vzhledem k vymezení 1. zóny ochranného
pásma 2. stupně nereálné, neboť 1. zóna zde zasahuje až ke stávající komunikaci
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I/35 a zahrnuje tak v daném místě celý prostor, kudy je možné trasu silnice vést. Je
však nezbytné prověřit možnost posunu trasy směrem na jih co nejblíže ke stávající
silnici I/35 a tím i co nejblíže k hranici 1. zóny ochranného pásma 2. stupně.
-

Provedení podrobného hydrogeologického průzkumu lokality je nezbytné, nicméně
jej není možno provést v rámci procesu EIA. Provedení podrobného HG průzkumu v
rozsahu tak, jak jej požaduje citovaný posudek OHGS, je úkolem dalšího stupně
projektové dokumentace. Před zahájením prací podrobného hydrogeologického
průzkumu doporučujeme zpracovat projekt průzkumu, ve kterém budou jasně
stanoveny metodika, rozsah a cíle tohoto průzkumu.

-

Je nutno zajistit monitoring stavu a kvality podzemních vod zejména během
stavebních prací, ale i v období před a po zahájení stavby.

-

Nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným. Tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby.

Vodní zdroj Bohuňovice: trasa komunikace protíná okraj předběžného návrhu ochranného
pásma 2. stupně, které zatím nebylo vyhlášeno. Jedná se o km 51,4 - 51,65, kde bude
komunikace vedena zčásti v zářezu o hloubce až 4 m a zčásti v násypu. V základní variantě
je v prostoru navrženého OP lokalizována MÚK Řídký. Z dostupné archivní geologické
dokumentace lze předpokládat, že zářez nebude zasahovat pod hladinu podzemní vody a k
přímému ovlivnění horizontu tedy nedojde. Tento předpoklad však doporučujeme ověřit v
další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Janov: trasa komunikace protíná severovýchodní okraj předběžného návrhu
ochranného pásma 2. stupně, které nebylo vyhlášeno. Jedná se o km 63,6 - 66,1, kde bude
komunikace vedena převážně v úrovni povrchu terénu nebo v mělkém zářezu. Navíc je v
tomto úseku nová komunikace již vybudována. S ohledem na tyto skutečnosti lze tedy
předpokládat, že k přímému ovlivnění horizontu nedojde. Tento předpoklad rovněž
doporučujeme ověřit v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Vraclav: trasa komunikace bude pod vrchem Homole vedena v tunelu
hlubokém 22,5 m, takže niveleta komunikace je navržena pod úrovní hladiny podzemní vody.
Vzdálenost komunikace od vlastního vodního zdroje je cca 1 km. Vodní zdroj Vraclav nemá
vyhlášeno ochranné pásmo, nicméně obec uvažuje s jeho budoucím využitím. Případné
ovlivnění vodního zdroje výstavbou tunelu je nutno ověřit provedením hydrogeologického
průzkumu.
Vodní zdroj Trusnov - Opočno: komunikace je navržena ve vzdálenosti 450 m od vodního
zdroje, bude zde vedena na násypu (km 30,7 - 31,5). K zásahům do podloží tedy nedojde a
ovlivnění vodního zdroje je tak velmi málo pravděpodobné.
Vodní zdroj Litomyšl, vrt Li-1: trasa komunikace ve variantě Sedliště-jih vede ve vzdálenosti
400 m od vodního zdroje. Komunikace zde v km 55,0 - 56,5 vede v zářezu o průměrné
hloubce 5-6 m a maximálně 8,5 m pod stávajícím povrchem terénu. V tomto staničení trasa
komunikace přetíná terénní depresi, která ústí do údolí Loučné přibližně v místě řešeného
vodního zdroje. Zářez bude prováděn ve vápnitých jílovcích rohateckých vrstev (coniak),
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které z hydrogeologického hlediska plní funkci izolátoru, a nejsou tedy významné z hlediska
vodohospodářského využití. V této fázi dokumentace nejsou k dispozici přesnější údaje o
hloubce hladiny podzemní vody v místě budoucího zářezu rychlostní komunikace, a nelze
tedy jednoznačně stanovit, zda zářezem bude zastižen horizont podzemní vody v místní
mělké depresi. Pokud ano, k určitému ovlivnění horizontu v místě zářezu může dojít. Tento
horizont v jílovcích rohateckých vrstev má pouze lokální význam. Hlavním dotačním prvkem
vodního zdroje, který se nachází přímo v údolí Loučné, jsou kolektory vázané na sedimenty
bělohorského a jizerského souvrství (spodní a střední turon), které se nacházejí jihozápadně
od vodního zdroje, tedy na opačné straně než je uvažovaný zářez komunikace. Lze tedy
předpokládat, že ovlivnění tohoto zdroje komunikací R35 je málo pravděpodobné. Tento
předpoklad bude ověřen v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Opatovec, vrt HV-1: komunikace je navržena ve vzdálenosti 700 m od vodního
zdroje, bude zde v km 70 - 72 vedena na násypu. K zásahům do podloží tedy nedojde a
ovlivnění vodního zdroje je tak velmi málo pravděpodobné.
Vodní zdroj Opatov, vrt OV-1: komunikace je navržena ve vzdálenosti 1,3 km od vodního
zdroje, bude zde v km 75 - 76 vedena na násypu a v km 76 - 77 v zářezu hloubky 5 - 7 m.
Podle dostupných podkladů lze předpokládat, že zářezem nebude zastižena hladina
podzemní vody a ovlivnění vodního zdroje je tak málo pravděpodobné. Tento předpoklad
doporučujeme ověřit v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroje Mladějov: možnost ovlivnění těchto vodních zdrojů a nástin podmínek
realizace tunelu byly popsány v orientačním geotechnickém průzkumu společnosti AZ
Consult. Hlavní pasáže tohoto průzkumu týkající se vlivu stavby na podzemní vodu jsou
uvedeny níže, v části „Tunel Dětřichov".
Komunikace nikde nezasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů, ale v km
30,0 - 81,6 zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemní vody CHOPAV
Východočeská křída.

Zářezy a tunely v trase komunikace
Z hlediska možného ovlivnění zdrojů podzemní vody je nutno věnovat
pozornost zejména úsekům, kde bude rychlostní komunikace vedena v hlubších
zářezech, zasahujících až pod úroveň ustálené hladiny podzemní vody a úsekům, kde
bude vedena přímo přes ochranná pásma těchto zdrojů.
Lokální studny mohou být výstavbou komunikace zasaženy v těchto úsecích:
-

Vraclav, km 35,5 - 40,0, kde je vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod
povrchem (viz komentář níže)

-

Vysoké Mýto západ, km 38,5 - 39,1, kde bude rychlostní komunikace vedena v
zářezu hloubky 6 - 8 m.

-

Peklovce, km 40,7 - 41,6, kde bude rychlostní komunikace vedena v zářezu
průměrné hloubky 5 m.

-

Hrušová, km 46,6 - 47,2, kde bude komunikace vedena v zářezu o hloubce 5 - 6 m
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-

Cerekvice nad Loučnou, km 48,9 - 49,5, komunikace bude vedena v zářezu o
hloubce 7 - 8 m

-

Sedliště, km 50,1 - 51,5 a 51,7 - 53,0, v celém úseku bude komunikace vedena v
zářezu o hloubce až 10 m

-

Litomyšl sever km 56,2 - 57,6, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 9 - 10 m

-

Strakov, km 59,9 - 63,3, rychlostní komunikace bude vedena v zářezu o hloubce až
13 m

-

Opatovec, km 73,2 - 74,9, zářez o průměrné hloubce 5 - 6 m, maximálně pak až 10 m

-

Dětřichov, km 77,9 - 81,6, kde se nachází tunel pod Mladějovským vrchem v hloubce
až 180 m pod jeho vrcholem (viz komentář níže)

-

Kunčina, km 85,6 - 86,2, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 9 - 11 m

-

Radišov, km 87,0 - 87,6, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 6 - 9 m

-

Staré Město východ, km 89,3 - 91,2, komunikace bude vedena v zářezu o hloubce až
9m

Všechny výše uvedené zářezy R35 budou realizovány převážně nad hladinou podzemní
vody prakticky v celém řešeném úseku, pouze výjimečně mohou zasáhnout mělko pod ní.
Proto nepředpokládáme, že by při jejich realizaci došlo k ovlivnění hydrogeologických
poměrů zájmového území. Tento předpoklad bude nutno ověřit v další etapě průzkumných
prací. Ve zbývajících částech trasy komunikace ovlivnění vodních zdrojů nepředpokládáme z
důvodu vedení komunikace většinou po povrchu terénu nebo na náspech.

Tunel Vraclav
Tunel projektovaný v km 35,49 - 35,95 (délka 475 m) bude ve své nejhlubší části pod vrchem
Homole 22,5 m hluboko pod povrchem terénu. Tunel bude zasahovat do zvodnělých
struktur. Proto je nezbytné této části trasy věnovat náležitou pozornost a provést zde v rámci
další přípravy projektu geotechnický a hydrogeologický průzkum, na základě kterého bude
možno provést posouzení vlivu výstavby tunelu na režim podzemních vod.

Tunel Dětřichov
Tunel projektovaný v km 77,94 - 81,64 bude ve své nejhlubší části pod Mladějovským
vrchem až 180 m hluboko pod povrchem terénu. Tunel na rozdíl od všech výše uvedených
zářezů bude zasahovat do zvodnělých struktur. Pro tunel byl zpracován orientační
geotechnický průzkum (J. Suchý, J. Starý - AZ Consult Ústí nad Labem 2006), v rámci
kterého bylo provedeno posouzení vlivu výstavby tunelu na režim podzemních vod, které se
zabývá změnami hydrogeologického režimu během výstavby tunelu. V závěru tohoto
posouzení je uvedeno, že: „stavba protíná tři kolektory v pásmu křídy, z nichž dva jsou v
pásmu nasycení podzemní vody v režimu volné hladiny.... Spodní kolektor A představuje v
nejnepříznivějším místě průsak do tunelu o hodnotě cca 0,001 l.s-1 na jeden metr tunelu (oba
tubusy). Prostřední kolektor neovlivňuje v pásmu nasycení tunel. Vrchní kolektor je tunelem
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protnut v pásmu nasycení a režim podzemní vody byl studován pro dvě varianty během
výstavby:
a) sanace výrubu pomocí stříkaného betonu tl. 20 cm. Celkový průsak do tunelu činí na
metr běžný cca 0,057 l.s-1 a snížení hladiny podzemní vody v oblasti obce Dětřichov činí
cca 4,7 m.
b) sanace výrubu pomocí stříkaného betonu a sanace tryskovou injektáží do hloubky cca
5 m proti průsakům. Celkový průsak do tunelu činí na metr běžný cca 0,018 l.s-1 a snížení
hladiny podzemní vody v oblasti obce Dětřichov činí cca 1,4 m."
Z výše uvedených závěrů vyplývá, že snížení hladiny podzemní vody v oblasti obce
Dětřichov je možné významně omezit volbou vhodné technologie výstavby tunelu.
Zhodnocení vlivu tunelu po dokončení stavby je uvedeno v následujícím odstavci:
„Změny hydrogeologických charakteristik horninového prostředí očekáváme v určitém
měřítku všude, kde dojde k použití těžké vrtné techniky nebo výbušnin. Bude se jednat
především o lokální změnu propustnosti horninového souboru a případně o změnu tlakových
poměrů ve zvodních, pokud práce budou probíhat v zóně saturace. Při budování tunelů
celkově dochází k uvolnění hydraulických poměrů v puklinovém systému, což se projevuje v
zastižení přítoků podzemní vody v různé intenzitě podle charakteru a velikosti oběhového
systému. V přírodním prostředí se vytváří nový element, a to výrazná drenáž, která, pokud
by nebyla nikterak usměrňována, ovlivní tlakové poměry v okolí tunelu do vzdálenosti desítky
až stovky metrů a eventuálně také způsobí změnu průtoku v povrchových tocích. Řádně
provedené průzkumné práce by proto měly být nejúčinnějším nástrojem prevence
případných negativních vlivů stavby na podzemní a povrchové vody."
V závěru uvedeného orientačního geotechnického průzkumu je uvedeno:
„Z hlediska prostorového umístění tunelu lze konstatovat, že výstavba tunelu pro silnici R35
pod Mladějovským vrchem je velice vhodná (umístění v oblasti hydrologických a
hydrogeologických rozvodnic, nepřítomnost kolektorů s napjatými hladinami podzemních
vod, řídce obydlená oblast)...
Z hlediska proveditelnosti záměru a vlivu jeho dopadů na vodní a vodu vázané ekosystémy
lze konstatovat, že za podmínek použití vhodných technologických postupů, při výstavbě
tunelu (sanační injektáž výrubu, ochranná opatření pro zabránění úniku látek škodlivých
vodám do podzemních a povrchových vod) a za podmínky kalkulace s možnými
kompenzačními opatřeními při uvažovaných negativních změnách hydrologického režimu
oblasti (možná ztráta vydatnosti využívaných pramenných vývěrů a studen či vodnatosti
Dětřichovského potoka) je záměr navrženého tunelového vedení trasy proveditelný a
akceptovatelný."

Vlivy na kvalitu podzemních vod
Z dostupných výsledků monitorování kvality podzemní vody v okolí již provozovaných
komunikací vyplývá, že ohrožení kvality podzemních vod silničním provozem není výrazné,
přesto tuto otázku nelze ponechat bez povšimnutí. Během provozu komunikace bude nutno
provádět monitorování kvality podzemních i povrchových vod a v případě překročení
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stanovených mezí bude nutno realizovat nápravná opatření. Provozem komunikace může
dojít k ohrožení kvality podzemních vod při haváriích motorových vozidel a cisteren. Těmto
rizikům je nutno předejít pomocí příslušných technických opatření (systémem záchytných
sedimentačních nádrží - viz dále).
V tomto směru je třeba upozornit, že stávající komunikace I/35 již v současnosti významně
ovlivňuje kvalitu podzemní vody odebírané ze soukromých studní situovaných v její blízkosti.
Stávající silnice není schopna vzhledem ke svému stavu a vybavenosti zabránit při
budoucím nárůstu intenzity dopravy ovlivnění kvality podzemní vody z běžného provozu a z
havárií.

Doporučená opatření
Vliv realizace stavby na podzemní vodu musí být minimalizován optimálním technologickým
postupem výstavby navrženým na základě předběžného a podrobného geotechnického a
hydrogeologického průzkumu, který bude proveden v rámci DUR.
Před zahájením výstavby komunikace je zapotřebí v rámci předběžného a podrobného
geotechnického průzkumu provést monitoring podzemních vod širšího okolí uvedených čtyř
vodních zdrojů. Do monitoringu, který se bude v rámci projektové přípravy výstavby i provozu
komunikace provádět, je nutno vybrat pozorovací objekty, které mohou signalizovat vliv
výstavby a provozu komunikace na využívané množství nebo kvalitu vodního zdroje.
Vzhledem k blízkosti komunikace u vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou Pekla není
možné zanedbat možnost případného narušení hydrogeologického režimu oblasti.
Pravděpodobnost ovlivnění zdroje bude nezbytné v dalších stupních projektové
dokumentace po přesném zaměření trasy prověřit hydrogeologickým průzkumem.
Obdobně je nutno ověřit případné ovlivnění lokálních zdrojů podzemní vody v úsecích, kde
bude komunikace vedena v zářezu, a to v pásu minimální šíře 500 m na obě strany od
podélné osy. Součástí tohoto průzkumu bude i pasportizace stávajících studní, a to i s
ohledem na umístění větší části stavby v CHOPAV Východočeská křída.
S ohledem na možnost ovlivnění kvality podzemních vod je během následných průzkumných
prací vhodné detailně posoudit propustnostní charakteristiky kvartérního patra a vymapovat
úseky potenciálně nebezpečné z hlediska rychlé infiltrace. Možnost negativního ovlivnění
kvality podzemních vod musí být minimalizována doplněním trasy nové komunikace
systémem záchytných sedimentačních nádrží DUN s vyšší četností tam, kde průzkum zjistí
připovrchové patro s vyšší průlinovou propustností.

Zasakování dešťových vod z komunikace
Samotná vhodnost likvidace srážkových vod zasakováním do geologického prostředí je
podmíněna geologickými a hydrogeologickými poměry, klimatickými poměry i vlastním
návrhem vsakovacího objektu, který vychází z přírodních podmínek. Na základě rozboru
srážek bude při ploše komunikace a dalších zpevněných ploch určeno celkové množství
vody, které je třeba zasáknout. Při uvážení tohoto objemu vod, které má geologické prostředí
pojmout a propustnostních parametrů daných zemin je pak možné navrhnout vlastní
uspořádání vsakovacích objektů.
58

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Dle Jetela (Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve
vrtech, 1982), který podle koeficientu filtrace vymezuje celkem 8 tříd propustnosti, lze
hodnotit prostředí kvartérních zemin i křídových jemnozrnných sedimentů ve svrchních
polohách třídami propustnosti VI - VII, slabě až velmi slabě propustné s koeficientem filtrace
kf = n.10-7 až n.10-8 m.s-1. Výjimkou jsou výše popsané úseky km 35,5 - 37,0; 61,0 - 70,0;
74,0 - 81,0, kde je předkvartérní podloží tvořeno křídovými vápnitými pískovci a v km 81,0 87,0, kde je tvořeno permskými akrózovými pískovci a slepenci. V těchto úsecích je možno
předpokládat zhruba o řád vyšší infiltrační parametry předkvartérního podkladu s
koeficientem filtrace kf = n.10-6 až n.10-7 m.s -1. Jedná se tedy o prostředí s třídami
propustnosti V - VI, dosti slabě až slabě propustné. Dále je třeba si uvědomit, že pískovce
jsou v uvedených úsecích překryty kvartérními sedimenty s nižší třídou propustnosti.
Z hlediska možnosti vsaku vod z povrchu komunikace do podloží je proto nutno hodnotit
infiltrační parametry území jako celku předběžně jako spíše nepříznivé. Nevhodnost je dána
relativně nízkou propustností místního kvartérního pokryvu, ale i pelitických křídových
sedimentů v podloží. Ani úseky s výskytem pískovců nejsou nijak výrazně propustnější, jejich
koeficient filtrace je příznivější pouze o jeden řád. Při návrhu systému vsakování je tedy
nezbytné volit plošné zasakovací prvky. V každém případě bude vhodné na základě
výsledků předběžného a podrobného průzkumu stanovit místa pro zasakovací objekty v
oblastech s relativně vyšší lokální propustností. Při návrhu likvidace vod z komunikace
vsakováním je dále nutno řešit možnost kvalitativního ovlivnění vod například výstavbou
usazovacích nádrží apod.
Návrh retenčních a zasakovacích prvků musí minimalizovat riziko ohrožení a kontaminaci
podzemních vod znečišťujícími látkami.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.5. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že jedná o
nejvýznamnější vlivy uvažovaného záměru, byla k nim stanovena řada podmínek návrhu
stanoviska EIA. V případě jímacího území Cerekvice nad Loučnou – Pekla je doporučeno
prověřit možnost přesunu trasy záměu co nejvíce na jih.

D.I.6. Vliv na povrchové vody
Výstavba silnice R35 ovlivní vodoteče ve své blízkosti především odtokem dešťových vod z
komunikace, a to jak z hlediska jejich množství, tak i s ohledem na jejich složení. Přeložky
vodních toků se při výstavbě nové silnice nepředpokládají.

Vlivy v období výstavby
V rámci přípravy území dojde k odstranění vegetace a půdy z povrchu stavební plochy, a tím
ke zvýšení rizika odnosu pevných látek do vodotečí. Je proto nezbytně nutné u
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nejvýznamnějších vodotečí realizovat technická opatření proti případnému splachu pevných
látek přívalovými srážkami (např. usazovací nádrže). Ochrana vodotečí též musí být
provedena pro havarijní úkapy ropných látek. Veškerá údržba stavebních strojů bude
prováděna mimo plochu zařízení staveniště, stroje budou udržovány v řádném technickém
stavu. Pohonné hmoty nebudou skladovány v místech, kde by mohly ohrozit vodní toky.
Ovlivnění vod splaškovými vodami se nepředpokládá, zaměstnanci stavby budou využívat
mobilní chemické WC.

Vlivy v období provozu - kvantitativní ovlivnění
Výstavbou komunikace dojde ke zpevnění části povrchu, a tím ke zvýšení odtoku. Voda
bude svedena do vodotečí nebo zasakována.
Tab. uvádí měrný odtok z 1 km silnice pro patnáctiminutový návrhový déšť 130 l.s.-1ha-1 a pro
průměrný celkový úhrn srážek 725 mm ročně. V další tabulce je uveden odtok do
jednotlivých vodních toků. Při výpočtu bylo uvažováno odvodnění celého úseku s jednotným
směrem sklonu nepřerušeného mostem, tj. nebylo uvažováno odvádění vody do
zasakovacích příkopů mimo mostní objekty delší než 20 m. Tabulka tak ukazuje maximální
ovlivnění vodních toků dešťovými vodami ze silnice - skutečné ovlivnění průtoků bude nižší,
neboť vypočtené maximální hodnoty překračují kapacitu kanalizace, a proto bude nutné po
trase vybudovat zasakovací prvky. Do vodotečí tak bude odváděna dešťová voda z kratšího
úseku, než je uvedeno v tabulce.
Odtok vody z 1 km vozovky silnice R35
Příčné uspořádání

2

šířka (m) plocha (m )

Střední dělící pruh

koef. redukovaná
2
odtoku plocha (m )

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

3

3 000

0,5

1 500

19,5

1 088

15

15 000

0,9

13 500

175,5

9 788

Vnitřní vodící proužky

1

1 000

0,9

900

11,7

653

Vnější vodící proužky

0,5

500

0,9

450

5,9

326

Zpevněné krajnice

5

5 000

0,9

4 500

58,5

3 263

Nezpevněné krajnice

1

1 000

0,5

500

6,5

363

21 350

277,6

15 479

Jízdní pruhy

Celkem

25 500

Odtok vody do jednotlivých vodních toků
Základní trasa a varianta Janov
ÚsekRecipient

Odtok při
Roční Průměrný
navýšení
dešti 130
odtok
průtok pnůměrného
-1
3
-1
l/s/ha (l.s ) (m .rok )
Qa (l/s) průtoku ΔQa
(l/s)

28,234 - 30,930Loučná

964

37 299

1 930

1,2

48,330 - 49,163Loučná

298

11 524

1 930

0,4

49,163 - 51,590Končinský potok

868

33 857

275

1,1

27

968

4,5

0,0

46,570 - 46,645bezejmenný tok - levostranný
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přítok Loučné od Hrušové
45,840 - 46,570Blahovský potok

261

9 889

46

0,3

0

0

38

0,0

38,282 - 40,470bezejmenný tok - levostranný
přítok Loučné od Šnakova

706

25 451

11

0,8

35,005 - 35,485bezejmenný tok - vodoteč od
Vraclavi

172

6 272

30

0,2

1 210

44 476

169

1,4

465

16 549

22

0,5

-bezejmenný tok - levostranný
přítok Blahovského potoka od
Džbánova

0

0

29

0,0

43,910 - 45,840bezejmenný tok - levostranný
přítok Blahovského potoka od
Hájku

690

24 550

2

0,8

1 319

23 267

70

0,7

320

11 660

9,5

0,4

0

0

3

0,0

40,630 - 41,210bezejmenný tok - levostranný
přítok Vanického potoka severně
od Vrchů

207

7 434

2

0,2

75,460 - 77,070Třebovka

576

28 121

216

0,9

69,440 - 70,800Mikulečský potok

486

21 089

51

0,7

0

0

2

0,0

71,256 - 71,256bezejmenný tok - přítok do
nádrže Pařez od jihu

361

16 593

12

0,5

77,070 - 77,940 Dětrichovský potok

311

15 647

45

0,5

82,920 - 83,220 Červenohorský potok

107

4 185

4,8

0,1

84,010 - 84,090 Za nádražím

29

1 114

5,2

0,0

86,570 - 86,790 Radišovský potok

79

3 065

2

0,1

915

35 417

14,7

1,1

-Kornický potok

32,101 - 35,485Bětnický potok (Svařeňka)
30,800 - 32,101Ostrovský potok

42,150 - 45,840Knířovský potok
41,210 - 42,105Vanický potok
-bezejmenný tok - levostranný
přítok Vanického potoka
východně od Vrchů

-bezejmenný tok - levostranný
přítok jižního přítoku nádrže
Pařez

88,840 - 91,400 bezejmenný tok - levý přítok
Třebařovského potoka
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Varianta Sedliště - jih
Úsek

Recipient

Odtok při
Roční Průměrný
dešti 130
odtok
průtok
-1
3
-1
l/s/ha (l.s ) (m .rok )
Qa (l/s)

Průměrné
navýšení
průtoku ΔQa
(l/s)

49,163 - 51,100 Končinský potok

578

34 805

275

1,1

51,865 - 53,645 Kornický potok

531

30 442

38

1,0

Vzhledem k průměrným i minimálním průtokům v ovlivněných vodotečích a vzhledem k
předpokládaným objemům odtékající vody při návrhovém dešti s periodicitou 1x za rok a
délkou trvání 15 min, které často převyšují průměrné průtoky ve vodotečích, je nezbytné
vybudovat u odvodňovacích zařízení retenční nádrže, které rozloží špičkové průtoky do
delšího časového období a sníží tak kvantitativní ovlivnění vodních toků. Návrh retenčních
nádrží musí být proveden v rámci DUR po přesnějším zaměření trasy.
Zvýšení celkového ročního objemu odváděné vody představuje ve většině případů zlomek
průtoků ve vodotečích, navýšení nepřesahuje 12 % stávajících průtoků. Jak bylo uvedeno
výše, bude navýšení ve skutečnosti nižší, uvedená čísla představují maximální možný stav.
Výjimkou je levostranný přítok Blahovského potoka (křížení v km 43,910), kde navýšení
průměrného průtoku činí 40 % průtoku stávajícího potoka. V tomto případě je nutné zkrátit
úsek odvodňovaný do vodoteče a zaústit vzdálenější části kanalizace do vsakovacích
příkopů.
Dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží je třeba provádět též s
ohledem na kapacitu koryta. To je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné (např. potok Gregorka v Litomyšli).
Určité ovlivnění odtoku vody je možné očekávat v místech, kde silnice v náspu bude
zabraňovat v odtoku z míst umístěných na svahu nad komunikací. Bez dalších opatření by v
těchto místech mohlo docházet k vytváření rozsáhlejších podmáčených nebo zamokřených
ploch. Po definitivním směrovém a výškovém zaměření trasy je v těchto místech třeba
navrhnout účinnou soustavu odvodňovacích prvků (trub), které umožní odtok vody po svahu
níže. Pro zabránění erozního působení soustředěného odtoku je třeba na výtoku z těchto
trub vybudovat zasakovací příkopy nebo trativody.

Vlivy v období provozu - kvalitativní ovlivnění
Ke kontaminaci povrchových vod dochází odtékající srážkovou vodou ze zpevněného
povrchu silnice. Za nejdůležitější znečišťující látky je možné označit chloridy a sodné ionty ze
zimního posypu, ropné látky z úkapů z vozidel, dále pak v menší míře stopové příměsi
posypové soli, téžké kovy, složitější organické molekuly apod.
Typické znečištění vod odtékajících z komunikace bylo předmětem výzkumu VÚV TGM.
Získané hodnoty, které byly zveřejněny v Technických podmínkách Ministerstva dopravy č.
202 „Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic" s účinností od
1. 12. 2008 jsou uvedeny v tab. B.14.
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Vodoteče, které jsou silnicí křižovány, nejsou vodárenskými toky, naprostá většina
komunikace však vede v CHOPAV, a proto je nezbytné snižovat zátěž vodních toků
znečišťujícími látkami. Pro předčištění vody z komunikací je třeba vybudovat gravitační
odlučovače ropných látek. Jejich instalace je žádoucí zejména před velmi malými toky, kde
odtok z komunikace může tvořit významnou část jejich prátoku.
V porovnání se stávajícím stavem se zvýší plocha silnice ošetřovaná zimním posypem.
Jednoznačným přínosem bude snížení kontaminace vodních toků ropnými a nerozpuštěnými
látkami, neboť systém odvodnění nové silnice bude vybaven retenčními usazovacími
nádržemi, které budou zároveň sloužit jako odlučovače ropných látek. Na rychlostní silnici je
též menší riziko úniku provozních kapalin automobilů vlivem havárie, případné úniky se
zachytí v kanalizaci a v retenčních nádržích; v současném stavu taková technická opatření v
okolí silnice I/35 neexistují a riziko havarijního úniku do vodotečí je výrazně vyšší.
Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách odtékajících z povrchu komunikací je
chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů v zimním období). Při výpočtu
odtékajícího znečištění byla uvažována koncentrace chloridových iontů dle tab. D.13a, na
úrovni Q90, tj. hodnota 1510 mg.l-1.
Obsah Cl- ve vodách je limitován hodnotou 250 mg.l-1, tato hodnota musí být dodržena
v 90 % vzorků odebraných během roku. Výpočet vlivu zimní údržby vozovky na obsah
chloridových iontů v tocích, které silnice R35 kříží, je uveden v následující tabulce.

Vyčíslení vlivu R35 na kvalitu vody ve vodních tocích
Základní trasa a varianta Janov
Úsek

Recipient

Plocha
vozovky
2
(m )

Q270

Nárůst
koncentrace ve
vodním toku
-1
(mg.l )

28,234 - 30,930Loučná

55 268

830

1,3

48,330 - 49,163Loučná

17 077

830

0,4

49,163 - 51,590Končinský potok

49 754

133

1 538

1,5

18,5

14 965

14

20,2

0

19

-

40 467

3,5

184,7

9 840

9

19,9

32,101 - 35,485Bětnický potok (Svařeňka)

69 372

53

23,9

30,800 - 32,101Ostrovský potok

26 671

6,5

70,2

-bezejmenný tok - levostranný přítok
Blahovského potoka od Džbánova

0

9

43,910 - 45,840bezejmenný tok - levostranný přítok
Blahovského potoka od Hájku

39 565

0,2

46,570 - 46,645bezejmenný tok - levostranný přítok
Loučné od Hrušové
45,840 - 46,570Blahovský potok
-Kornický potok
38,282 - 40,470bezejmenný tok - levostranný přítok
Loučné od Šnakova
35,005 - 35,485bezejmenný tok - vodoteč od Vraclavi
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42,150 - 45,840Knířovský potok

36 080

22

30,0

41,210 - 42,105Vanický potok

18 347

3

104,7

0

0,5

-

40,630 - 41,210bezejmenný tok - levostranný přítok
Vanického potoka severně od Vrchů

11 890

0,2

628,1

75,460 - 77,070Třebovka

33 005

72

11,2

69,440 - 70,800Mikulečský potok

27 880

17

35,1

0

0,25

71,256 - 71,256bezejmenný tok - přítok do nádrže Pařez
od jihu

20 705

4

111,2

77,070 - 77,940Dětrichovský potok

17 835

15

29,6

82,920 - 83,220Červenohorský potok

6 150

2,5

46,9

84,010 - 84,090Za nádražím

1 640

2,7

11,8

86,570 - 86,790Radišovský potok

4 510

0,7

116,9

52 480

5,1

177,3

-bezejmenný tok - levostranný přítok
Vanického potoka východně od Vrchů

-bezejmenný tok - levostranný přítok
jižního přítoku nádrže Pařez

88,840 - 91,400bezejmenný tok - levý přítok
Třebařovského potoka

tučně jsou hodnoty překračující limit, kurzívou je hodnota blížící se limitu

Varianta Sedliště - jih
Úsek

Recipient

Plocha množství
vozovky soli (kg)
2
(m )

Q270

Nárůst
koncentrace
ve vodním
-1
toku (mg.l )

49,163 - 51,100 Končinský potok

39 709

47 650

133

7,5

51,865 - 53,645 Kornický potok

36 490

43 788

19

45,0

ostatní řády jsou shodné se základní variantou

Jak je patrné., mohlo by v některých tocích dojít vlivem solení vozovky k nárůstu obsahu
chloridových iontů nad imisní limit. Nejvýraznější vliv je nutné očekávat u levostranného
přítoku Blahovského potoka, kde vypočtená koncentrace ve vodě překračuje limit více než
čtyřnásobně. Dalším silně zatíženým tokem by mohl být přítok Vanického potoka s hodnotou
více než dvojnásobnou. Zvýšené hodnoty (stále však podlimitní) byly vypočteny u přítoku
Loučné od Šnakova a přítoku Třebařovského potoka.
Přestože k nárůstu koncentrace chloridů dojde v zimním období (tj. v době útlumu vodní
fauny i flóry) a chloridové ionty jsou velmi pohyblivé a bez doplňování setrvávají v prostředí
poměrně krátkou dobu, jsou výsledné koncentrace vysoké a uvedené řešení by bylo z
hlediska kvality toků nepřijatelné. V dalších stupních projektové dokumentace po přesném
směrovém a výškovém zaměření trasy je proto nezbytné navrhnout zaústění kanalizace
silnice do vodních toků a zasakovacích příkopů tak, aby ovlivnění vodních toků
nezpůsobovalo překročení limitní koncentrace chloridových iontů. Především je nutno (oproti
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výše uvedenému výpočtu) zkrátit úseky komunikace, z nichž bude voda odváděna přímo do
vodních toků bez zasakování. Využití retenčních nádrží (rozložení odtoku v čase) v tomto
případě není řešením, neboť se jedná o průměrné zimní hodnoty.
Obsah ropných látek ve vodách odtékajících z vozovky lze částečně snížit předčištěním
dešťových vod v odlučovači, možné je též využití přirozených biodegradačních procesů ve
speciálních nádržích. Z hlediska nákladů na provoz a začlenění do prostředí lze jednoznačně
doporučit využití biologické degradace. Přesná kapacita, umístění a technické provedení
retenčních nádrží a návrh případných dalších technických zařízení na snížení vlivu na
povrchovou vodu bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace po geodetickém
zaměření výškového vedení komunikace.
Vliv na vodní toky se předpokládá trvalý. Vhodnými technickými opatřeními však bude
možné snížit tento vliv na únosnou míru.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.7. Vliv na geologické poměry a na přírodní zdroje
Ovlivnění horninového prostředí se očekávají při hloubení zářezů, kde budou mít lokální
charakter bez významnějších vlivů na okolí. Horninové prostředí zasáhne stavba zejména při
budování tunelů. V případě tunelu Dětřichov zasáhne stavba prostředí pískovců, jílovců, příp.
uhelných slojek. Nejedná se o významný negativní vliv na životní prostředí nebo stabilitu
hornin. Trasa zde prochází v blízkosti poddolovaného území. Štoly důlního díla se nacházejí
půdorysně cca 300 m od tunelu, výškově se štoly nacházejí o 35 m výše, než je teoretická
maximální vlivná výška od dutiny tunelu (která činí 77 m). V případě tunelu Vraclav zasáhne
tunel horninové prostředí slínovců, jílovitých vápenců a vápnitých pískovců. Vzhledem k
délce tunelu 475 m nepředstavuje tento zásah významné negativní ovlivnění horninového
prostředí.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území nebo
dobývacího prostoru. Trasa silnice R35 prochází dvěma netěženými nebilancovanými ložisky
jílů. Nebilancovaná ložiska jsou podle § 14 horního zákona ložiska v současné době
nevyužitelná, existuje však předpoklad jejich využití v budoucnosti s ohledem na očekávaný
technický a ekonomický vývoj. Ložisko Opatov - Koclířov má výměru 925 ha, ložisko Mikuleč
- Strakov výměru 1 936 ha. Výstavbou silnice R35 bude část těchto ložisek ztracena. U
ložiska Mikuleč - Strakov prochází silnice územím vymezeným jako ložisko v délce 1,6 km v
severozápadní části a v délce 1,8 km v části jihovýchodní. V jihovýchodní části je R35
trasována v těsné blízkosti stávající I/35, ložisko by zde vzhledem ke stávající silnici těženo
nebylo. Vlivem výstavby tedy bude omezena těžba pouze na úseku délky 1,6 km. V případě
ložiska Opatov - Koclířov činí délka průchodu cca 2,2 km. Vzhledem k plošnému rozsahu
nepředstavují uvedené střety s nebilancovanými ložisky významný vliv na přírodní nerostné
zdroje.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru nebude třeba otevírat nové kamenolomy.
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Údaje o geologickém podloží budou upřesněny v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí,
která zhodnotí geologické poměry v trase stavby i s důrazem na geotechnické vlastnosti
hornin. Pro účely DUR bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.7. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.8. Vlivy na půdu
Výstavba silnice R35 si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Celkové výměry trvalého záboru
půdy v rozdělení podle jednotlivých tříd ochrany jsou uvedeny v tabulkách.
Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - základní trasa
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 099 566 m

2

II. třída ochrany

839 499 m

2

III. třída ochrany

387 845 m

2

IV. třída ochrany

312 542 m

2

V. třída ochrany

93 790 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

84 733 m

2
2

Celkem

2 817 975 m

Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - subvarianta Sedliště - jih
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 282 330 m

2

II. třída ochrany

805 820 m

2

III. třída ochrany

332 093 m

2

IV. třída ochrany

278 914 m

2

V. třída ochrany

95 519 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

84 734 m

2
2

Celkem

2 879 410 m

Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - subvarianta Janov
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 286 929 m

2

II. třída ochrany

820 701 m

2
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III. třída ochrany

332 093 m

2

IV. třída ochrany

278 914 m

2

V. třída ochrany

95 519 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

85 044 m

2
2

Celkem

2 899 200 m

V hodnoceném území jsou nejvíce zastoupeny půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany. Vliv
na zemědělský půdní fond je možné považovat za poměrně významný, což je však dáno
skutečností, že výsledné trasování komunikace bylo opakovaně upravováno ve snaze o
maximální ochranu zachovaných ekosystémů. Výsledná trasa je tak vedena převážně po
zemědělských plochách, které jsou v této části území představovány půdami vyšší kvality.
Předpokládaný zábor lesní půdy je poměrně malý a představuje necelých 8,5 ha.
Před výstavbou je třeba provést skrývku orničních vrstev půdy. Během výstavby je nutno
zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný odtok
srážkových vod na všech místech stavby včetně zřízení staveniště, přeložek komunikací
apod.
V době provozu bude docházet k ovlivnění chemického složení půdy vlivem depozice
chemických látek v okolí komunikace. Bude se jednat o chloridy sodné a vápenaté z
chemického posypu, dále převážně organické chemické látky z obrusu pneumatik,
asfaltového povrchu, kovy z obrusu pohyblivých částí automobilů, ropné uhlovodíky z
nespálených paliv a maziv a další. Množství těchto látek deponovaných v okolí silnice nelze
vzhledem k časovému horizontu výstavby komunikace v současnosti kvalifikovaně
odhadnout. Lze však oprávněně předpokládat, že se nebude jednat o vliv výrazně větší, než
je tomu v současnosti na silnici I/35. Naopak je možné očekávat snížení vlivů na kvalitu
půdy, neboť nová silnice bude (na rozdíl od stávající) odkanalizována, vybavena soustavou
záchytných sedimentačních nádrží a ve značné části trasy bude od okolních zemědělských
pozemků oddělena pásy zeleně.
Vlivem výstavby dojde na některých pozemcích k dotčení melioračních zařízení (zejména
odvodňovacích). Těleso silnice meliorační zařízení přeruší v místech přechodu a tím by
mohlo dojít ke snížení jeho funkčnosti. Meliorační zařízení lze v rámci výstavby silnice
rekonstruovat tak, aby ztráta funkčnosti byla minimální. Po přesném směrovém a výškovém
zaměření trasy v terénu je třeba definovat, které dotčené meliorační zařízení je nezbytné a
jeho přerušení kompenzovat buď vybudováním melioračního zařízení v jiném místě, nebo
zajištěním jeho funkčnosti i při existenci komunikace. Problém dotčení melioračních zařízení
je technicky řešitelný, uvedený střet nepředstavuje významný negativní vliv na životní
prostředí.
Pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, bude zajištěna možnost
přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky. Po přesném zaměření
trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho přerušení vytyčit novou přístupovou
trasu.
V případě, že bude odvádění dešťových vod z komunikace řešeno jejich vsakováním v
místech náchylných k erozi, bude nezbytné jej řešit pomocí technických prostředků, které
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erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody apod. V těchto místech je nutné
navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu půdy před odnosem přívalovou vodou.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
V této kapitole byla nalezena chyba dokumentace, kdy výše uvedené údaje nesouhlasí
s kapitolu B.II.1. Zábor půdy. Evidentně jsou zde zaměněny údaje pro základní trasu a
subvariantu Sedliště – jih. Navíc ani přesně neodpovídají celkové součty. I když se
procentuelně jedná o malé rozdíly, tak byly v rámci dalších částí posudku opraveny, protože
by mohly zkreslovat porovnání variant.

D.I.9. Vlivy na ekosystémy
V kapitole C.II.10. posuzované dokumentace je uveden přehled a popis všech ekologicky
významnějších ploch v koridoru plánované silnice R35. V následujícím přehledu je uvedeno
jejich možné ovlivnění včetně návrhu opatření k minimalizaci vlivů výstavby nové
komunikace.
Uvedeny jsou pouze plochy, u nichž byl identifikován střet s trasou silnice R35 nebo alespoň
významné přiblížení, a to pouze v úseku, který je předmětem posuzované Dokumentace. U
ploch, kterým se trasa silnice R35 vyhýbá, je základním opatřením striktní dodržení její trasy
a tudíž nezasažení příslušných porostů, a to i během stavebních prací. U ploch mimo
hodnocený úsek (střety č. I/1 a I/2) je možno pouze upozornit na přítomnost těchto střetů ve
směru k příslušné projektové přípravě daného úseku.

D.I.9.1. Lokality kategorie 1 (velký význam)
I/3. Stromový porost u Ostrovského potoka přecházející v topolové stromořadí (31,0
km)
Střet: V místě, kde stromový porost přechází v topolovou alej, je protnut (resp. přemostěn)
navrhovanou trasou.
Hodnocení a návrh opatření: Přechod Ostrovského potoka a jeho břehu je nutno zajistit
dostatečně dimenzovaným mostem, aby byla zachována přirozená průchodnost tohoto
koridoru pro příslušné druhy živočichů. Žádoucí je dodržení trasy v severním směru, tj.
realizovat přemostění v prostoru aleje a nikoli v prostoru navazujícího porostu. Vhodné je
provést ozelenění tělesa komunikace vegetací s maximálním využitím dřevin přirozené
druhové skladby, a to až po návaznost na stávající stromový porost.
I/4. Stromový doprovod Bětnického potoka, severně od obce Stradouň (33,6 - 33,8 km)
Střet: Navržená trasa prochází severním cípem porostu
Hodnocení a návrh opatření: Přechod potoka a jeho břehu je nutno zajistit dostatečně
dimenzovaným mostem, aby byla zachována přirozená průchodnost tohoto koridoru. Dále je
nutno minimalizovat zásahy do porostu během vlastního provádění stavby.
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I/5. Vlhké louky podél Loučné a Bětnického potoka (33,5 - 35,0 km)
Střet: Navržená trasa a její koridor procházejí v bezprostřední blízkosti vlhkých luk podél
Loučné a Bětnického potoka, částečně do louky zasahují.
Hodnocení a návrh opatření: Jde o vlhké louky s pestrou druhovou skladbou, není tudíž
žádoucí plochu těchto porostů jakkoliv redukovat. Základní opatření je ve výsledném
trasování silnice R35 již zahrnuto. Původně projektovaná trasa zde byla vedena prakticky
středem louky a byla v rámci zpracování předkládané Dokumentace vyhodnocena jako zcela
nevhodná. Výsledná trasa byla posunuta směrem k jihu tak, aby zasáhla pouze okraj louky.
Tento střet již lze respektovat, za předpokladu minimalizace zásahů do okolních částí
uvedených luk během provádění stavby. Dále je nutno realizovat přechod přes veškeré
přítomné vodoteče přemostěním, což se v daném případě týká vodoteče na 35,0 km.
I/7. Remízek s mokřadem u Stradouně (35,0 km)
Střet: Navržená trasa prochází podmáčeným remízkem.
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se sice o přímý střet, který nutně povede k zániku
uvedeného remízu, nicméně k tomuto střetu dochází v důsledku posunu navrhované trasy
směrem na jih z důvodu ochrany významných rostlinných společenstev na Homoli (VKP
navržený k registraci - I/8) a podél Loučné (I/5). Z tohoto důvodu je nutno střet akceptovat,
jen je potřeba zdůraznit nutnost přemostění vodoteče dostatečně dimenzovaným mostem.
I/8. Homole (35,5 - 36,0 km)
Střet: Vedení trasy tunelem pod jihozápadním cípem kopce Homole
Hodnocení a návrh opatření: Opatření je ve výsledné variantně již zahrnuto: původně
projektovaná trasa R35 vedla přes navržené VKP (s vyústěním portálu tunelu v prostoru
stráně s teplomilnou květenou), na základě výsledků předkládaného hodnocení byla trasa
komunikace posunuta směrem na jih, tj. částečně pod sousední kopec Svatý Mikuláš. I tak je
však tfeba během stavby dodržet následující podmínky:
-

jelikož zde navržená trasa kříží navržený VKP, je potřeba vést tunel ražený a jeho
portál umístit co nejdále od hranice VKP (optimální by byl mírný posun portálu na
západ)

-

nezasahovat stavebními a doprovodnými činnostmi do prostoru navrženého VKP

I/10. Loučná a přilehlý luční porost (48,3 - 48,4 km; 47,5 - 50,0 km)
Střet: Přemostění Loučné a přilehlé vlhké louky, v koridoru plánované trasy se však Loučná v
těchto místech nachází již od 47,5 po 50,0 km. Po celé této délce je též součástí ÚSES.
Hodnocení a návrh opatření: V dotčené lokalitě je navržen most, přecházející nejen
Loučnou, ale i její břehové porosty. Toto řešení je optimální. Je vhodné realizovat
přemostění způsobem, aby nebyl ohrožen (především umístěním i samotnou stavbou
nosných pilířů) ani luční porost ani tok a břehy řeky.
I/11. Louky podél Končinského potoka (49,7 - 50,0 km)
Střet: Přemostění mokřadních luk a současně RBK a LBC podél Končinského potoka
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Hodnocení a návrh opatření: Trasa přechází přes celé údolí potoka dlouhým mostem, jehož
oba konce jsou v dostatečné vzdálenosti od potoka a uvedených porostů (jinak je tomu u
plochy I/12 - viz dále). Rozsah přemostění je nutno dodržet. Dále je nutno minimalizovat
zásah stavby do toku, jeho břehů a přilehlých luk.
I/12. Lesní porost Švábenice (50,0 - 50,4 km)
Střet: Přemostění lesního porostu Švábenice
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se o navržené VKP s výskytem chráněných druhů rostlin
a živočichů. Trasa zde ve směru od západu prochází okrajem VKP, do něhož opakovaně
zasahuje, následně je ve stráni nad Končinským potokem umístěno předpolí mostu přes
Končinský potok. Jedná se o poměrně významný zásah, porost habrů ve svahu je totiž
natolik plošně malý, že každá další redukce povede k jeho zániku. Tím spíše, že v nesvažité
části je tento porost obklopen smrkovou monokulturou a tudíž nemá přirozenou možnost
dalšího šíření. V rámci projektové přípravy komunikace jsou proto navržena následující
opatření k omezení zásahu do navrženého VKP Švábenice:
-

prověřit možnost mírného posunu trasy směrem na jih, mimo lesní porost

-

posunout východní předpolí mostu až za stráň nebo alespoň na její hranu, tj. most
současně prodloužit i zvýšit

I/14. Vlhké louky podél Kornického potoka mezi obcemi Sedliště a Tržek
(52,5 - 52,7 km) - pouze varianta Sedliště - jih
Střet: Průchod navrhované trasy přes porosty vlhkých luk.
Hodnocení a návrh opatření: V dotčené lokalitě je navrženo přemostění toku i s břehovými
porosty, s tímto opatřením lze souhlasit. Optimálním řešením by bylo prodloužení mostu
alespoň přes část zasažených luk, pokud to bude možné.
I/21. Převážně jehličnatý les mezi obcemi Gajer a Starý Valdek (69,0 - 70,0 km)
Střet: Navrhovaná trasa prochází okrajem lesního porostu.
Hodnocení a návrh opatření: V tomto úseku není možné doporučit odklon navrhované trasy
směrem k jihu vzhledem k výskytu vlhkých luk J od stávající silnice I/35 (plocha c. I/22).
Proto je nutno zdůraznit požadavek omezení veškerých zásahů do lesního porostu na
nejnutnější minimum. Ještě vhodnějším řešením by bylo přiblížení navržené trasy k stávající
silnici I/35 v celém úseku km 69,0 - 71,5, je proto vhodné nejprve prověřit možnost mírné
úpravy trasy.
Lesy po obou stranách rychlostní silnice zde současně tvoří významnou migrační trasu, která
bude po jejím vybudování průchozí pouze v prostoru přemostění Mikulečského potoka na
východním okraji obou lesů Proto je vhodné zde uvážit prodloužení mostu směrem na
západ, tj. blíže ke středu lesního porostu. Tento návrh koresponduje s doporučeným
přiblížením trasy R35 ke stávající silnici, jelikož při přiblížení k I/35 dojde automaticky k
prodloužení mostu přes potok, který vede v souběhu se silnicí.
Dalším vhodným opatřením k odlehčení této migrační trasy je vybudování průchodu pro
drobnou zvěř při západním okraji lesa, kde bude silnice R35 přecházet mostem přes místní
komunikaci (tj. rozšířit mostek i o pás zeleně vedle cesty).
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I/22. Vlhké louky J od obce Starý Valdek (cca 70,6 - 70,8 km)
Střet: Průchod navrhované trasy vlhkými loukami s ostrůvkovitým výskytem olše lepkavé
(Alnus glutinosa) podél Mikulečského potoka.
Hodnocení a návrh opatření: Základním požadavkem je opět omezení veškerých zásahů do
lesního porostu na nejnutnější minimum, vhodnějším řešením by však byl posun trasy v km
70,8 blíže ke stávající silnici I/35.
I/23. Vlhká louka s vrbami J od Českého Lačnova (73,5 km)
Střet: Průchod navrhované trasy vlhkou loukou částečně zarostlou keřovými vrbami s
občasným výskytem olše lepkavé.
Hodnocení a návrh opatření: Střet pravděpodobně povede k destrukci tohoto porostu.
Vzhledem k tomu, že směrem na jih se v těsné blízkosti nachází obytný dům a ve směru na
sever zástavba obce, je nutno střet akceptovat.
I/24. Luční porost v trase a SZ od plánované trasy podél Třebovky (75,7 - 75,8 km)
Střet: Přemostění lučního porostu na Z - JZ svahu podél Třebovky.
Hodnocení a návrh opatření: V tomto místě je sice navrženo přemostění, nicméně
severovýchodní konec mostu je umístěn v prostoru hodnotné louky podél Třebovky. Je
vhodné prověřit možnost prodloužení mostu severovýchodním směrem tak, aby poměrně
nevelký luční porost byl zachován nedotčený. Zásah do jeho plochy povede postupně k jeho
degradaci, zmenšení, zanesení nepůvodních druhů a k postupnému zániku coby ekologicky
hodnotného porostu.
I/26. Mladějovský vrch a PP Pod skálou (80,0 - 81,6 km)
Střet: Vedení navrhované trasy tunelem pod EVL Hřebečovský hřbet CZ0530020 (jejíž
součástí je též MZCHÚ Pod skálou) a pod přilehlým lesním porostem.
Hodnocení a návrh opatření: Trasa rychlostní silnice je v místě rezervace vedena tunelem.
Toto řešení je optimální, je třeba dodržet umístění východního portálu tunelu. Při stavbě
portálu tunelu nesmí být žádným způsobem dotčen lesní porost, který tvoří ochranné pásmo
přírodní památky. Vzhledem k délce tunelu je dále nutno předpokládat, že jeho vybudování
bude spojeno s výstavbou tak jedné nebo více větracích šachet, k nimž bude nutno
vybudovat přístupové komunikace. V rámci podrobného řešení tunelu je proto nutno systém
odvětrání i veškeré další související provozy navrhnout tak, aby nedošlo ke střetu s územím
EVL nebo byly nezbytné střety zcela minimální.
Souvisejícím problémem jsou imisní dopady na porosty citlivých dřevin. Odvětrání je nutno
realizovat tak, aby byly dopady na tento ekosystém co nejmenší (ovšem při dodržení
požadavku omezení zásahu do EVL). Na druhé straně nemůže dojít k přenosu zátěže do
prostoru přilehlých obcí. Součástí projektové přípravy proto bude podrobná rozptylová studie,
která zhodnotí různé varianty řešení tunelu z hlediska vlivů na ekosystémy, ale současně i
na obyvatele okolních sídel.
I/27. Mokřad a přilehlý stromový porost S od obce Kunčina, J od trasy (82,3 km)
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Střet: Vedení trasy v bezprostřední blízkosti (cca 50 - 200 m) S okraje remízu navazujícího
na přilehlý mokřad s dominantním porostem rákosu (Phragmites australis).
Hodnocení a návrh opatření: Striktní dodržení navržené trasy, posun na jih je nevhodný.
Lokalita je uvedena zejména proto, že u následujících střetů je navržen mírný posun na jih,
trasu je pak nutno optimalizovat tak, aby v km 82 - 83 byla již vedena v původní trase.
I/28. Lesní porost S od obce Kunčina (84,8 - 84,9 km)
Střet: Průchod trasy menším lesíkem uprostřed polí.
Hodnocení a návrh opatření: Komunikace zasahuje okrajovou část lesního porostu s
převahou smrku. V rámci projektové přípravy je nutno především zabránit dalšímu posunu
trasy na sever, kde by došlo k zásahu do botanicky nejhodnotnější části porostu s poměrně
starými, vzrostlými duby. Naopak je vhodné prověřit posun trasy směrem na jih, který by zde
měl být možný bez zásadnějších problémů.

D.I.9.2. Lokality kategorie 2 (střední význam)
II/4. Smíšený stromový porost v koridoru trasy (V od Stradouně, podél hlavní silnice,
34,0 - 35,0 km)
Střet: Smíšený lesní porost v bezprostřední blízkosti trasy (cca 30 - 40 m)
Hodnocení a návrh opatření: Trasa se v tomto místě velmi výrazně přibližuje k lesnímu
porostu. Je proto nutno zdůraznit potřebu jeho zachování a nepoškození během stavebních
prací. Veškeré stavební zázemí apod. je možné realizovat na rozsáhlých okolních
zemědělských pozemcích a není tedy důvod zasahovat do lesního porostu.
II/5. Smíšený les v koridoru trasy (300 - 800 m; J od Homole; 35,5 - 36,5 km) - Háj
Střet: Smíšený lesní porost v koridoru - jižně od navrhované trasy.
Hodnocení a návrh opatření: Trasa je v tomto místě vedena raženým tunelem pod vrchem
Svatý Mikuláš. Dle projektové dokumentace zasahuje předpolí tunelu do okraje lesního
porostu, tento zásah je nutno omezit na minimum. Je vhodné prověřit možnost mírného
posunu portálu tunelu směrem na východ, aby byl zásah do lesního porostu omezen na
nejnutnější míru.
II/6. Lipová alej na polní cestě spojující Knířov s Vysokým Mýtem (42,7 km)
Střet: Přemostění polní cesty s vysazenou lipovou alejí
Hodnocení a návrh opatření: Přemostění je třeba realizovat způsobem, aby po jeho
dokončení již nebylo v budoucnu potřeba redukovat další z lip a také aby zachované lípy
nebyly omezeny v růstu. Pokud to bude možné, je vhodné zajistit přesadby lip jednak na
místa chybějících (např. seschlých) stromů, jednak podél přeložky polní cesty. V každém
případě bude podél přeložky zajištěna dosadba aleje v odpovídajícím rozsahu.
II/7. Keřový doprovod polní cesty protínající navrhovanou trasu na 43,5. km
Střet: Navrhovaná trasa protíná (přemosťuje) keřový doprovod polní cesty
Hodnocení a návrh opatření: V tomto místě je navržené přemostění cesty v délce 20 m. S
tímto opatřením lze souhlasit. Bude tak zachován i koridor pro migraci živočichů.
72

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

II/8. Pramen ve smíšeném stromovém porostu v poli (Horní Blahov) (45,0 km)
Střet: Průchod trasy remízem s prameništěm
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se o přímý střet s porostem a prameništěm v lokalitě,
kde je poměrně dostačující prostor pro posun trasy. Vhodným opatřením je zde prověřit
posun trasy směrem na jih tak, aby komunikace remíz obcházela z jihozápadu.
II/9. Starý sad (49,5 - 49,6 km)
Střet: Průchod trasy jižním cípem starého jabloňového sadu a přilehlým lučním porostem
Hodnocení a návrh opatření: Staré sady jsou poměrně vítaným útočištěm zvěře a tento sad
se navíc nachází v poměrně prudším svahu. Proto je vhodné prověřit možnost prodloužení
mostu až za okraj sadu. Nicméně je nutno brát v úvahu, že směrové i výškové uspořádání
mostu se může změnit z důvodu ochrany VKP Švábenice (plocha č. I/12), která má v tomto
případě přednost. Realizace opatření k ploše I/12 (mírný posun na jih) by pravděpodobně
částečně ochránila i tuto lokalitu.
II/12. Jehličnatý les J od obce Starý Valdek (cca 70,8 - 71,0 km)
Střet: Průchod navrhované trasy uvedeným lesním porostem
Hodnocení a návrh opatření: Základním požadavkem je opět omezení veškerých zásahů do
lesního porostu na nejnutnější minimum, je však vhodné prověřit i možnost posunu trasy
blíže ke stávající silnici I/35 (viz komentář k ploše č. I/21).
II/13. Luční porost S od obce Kunčina, průchod trasy (81,6 - 81,7 km)
Střet: Portál tunelu zasáhne do lučního porostu
Popis: Jedná se o střet s obhospodařovanou, druhově spíše chudou loukou v prostoru
východního portálu tunelu pod Mladějovský vrchem. Základním opatřením je omezení
stavebních prací na nejnutnější minimum.
II/16. Dva smíšené lesíky uprostřed polí (83,4 - 83,6 km)
Střet: Průchod trasy severním lesíkem, druhý se nachází v koridoru trasy (cca 150 - 400m)
Hodnocení a návrh opatření: Vzhledem k tomu, že nelze prakticky realizovat takový posun
trasy, který by se oběma lesním porostům vyhnul, je nutno alespoň omezit zásah do
dotčeného porostu na nejnutnější minimum.
II/17. Lesní porost 85,5 - 85,8 km
Střet: Průchod trasy lesním porostem.
Hodnocení a návrh opatření: Porost má význam především jako útočiště pro zvěř, z
botanického hlediska není příliš významný. V rámci optimalizace trasy je navržen mírný
posun směrem na jih (z důvodu ochrany plochy I/28), který povede ke zmírnění dopadů i do
tohoto lesního porostu. Optimální je takové řešení, které zasáhne pouze jižní část lesa
namísto jeho rozdělení na dvě části.

D.I.9.3. Lokality kategorie 3 (malý význam)
Střety s lokalitami kategorie III budou následující:
73

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

-

III/1. Stromový porost u zahrádkářské kolonie podél Vanického potoka (Peklovce)
(41,2 - 41,4 km) - přemostění o délce 70 m se jeví dostačující, případně bude
optimalizováno dle migrační studie

-

III/1a Aleje u silnic spojující Vysoké Mýto a Vraclav a silnice spojující Vysoké Mýto a
Domoradice (40,5 km), odstraněné stromy je třeba nahradit geograficky původními
dřevinami

-

III/1b Alej u silnice spojující Vysoké Mýto a Vanice (42 km), odstraněné stromy je
třeba nahradit geograficky původními dřevinami

-

III/2. Lesní porost Amerika (MÚK Džbánov) (43,7 - 44,9 km) - lesem prochází spojka z
MÚK Džbánov k silnici I/35, částečně v trase současné místní komunikace

-

III/3. Převážně jehličnatý porost malého rozsahu (Bousovka) (51,5 km) - zde je nutno
předpokládat, že dojde k destrukci porostu

-

III/5. Topolová alej Z od obce Janov (63,6 km) - zajistit dosadby aleje v odpovídajícím
rozsahu

-

III/6. Topolová alej J od obce Janov (65,5 km) - zajistit dosadby aleje v odpovídajícím
rozsahu

-

III/8. Přemostění J přítoku Pařezu (78,85 km) - přemostění je nutno realizovat

-

III/9. Lesní porost Hraniční les (75,0 km) - průchod trasy lesem - odklon trasy zde
zřejmě není možný, navíc by pravděpodobně způsobil plošněji rozsáhlejší dopad na
další hodnotné lokality

- III/10. Obecní les (souběžný s Třebovkou) - trasa prochází J okraj (75,4 - 75,6 km)
- III/11. Stromový porost podél Třebovky - JV od plánované trasy (při S okraji Dolního
pole) (75,3 - 75,6 km) - průchod trasy přes vodoteč, resp. přemostění
- III/12. Třebovka - v době terénního průzkumu byl nalezen pouze uměle vyhloubený a
napřímený kanál (příkop) zarostlý běžnou vlhkomilnou vegetací, avšak zcela bez
vody). Dle dostupných informací ale kanál sezónně slouží svému účelu, a proto je
nutno realizovat přemostění, což je žádoucí i vzhledem k přilehlým hodnotným
plochám I/24 (75,7 km).
- III/14. Dětřichovský potok a přilehlá louka (77,0 km). Potok sice existující a tekoucí,
avšak zarůstající ruderálními druhy invazního charakteru - netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera). Louka je druhově velmi málo bohatá, převládají nitrofilní
druhy - šťovík koňský (Rumex hydrolapathum) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Vše nasvědčuje intenzivnímu zemědělskému hospodaření - zásahu do louky se není
možno vyhnout, vzhledem k navrženému přemostění stromového porostu podél
Dětřichovského potoka je však nutno během stavby nezasahovat žádným způsobem
do toku.
- III/15. Stromový porost při cestě podél Dětřichovského potoka (77,1 km) - jedná se o
poměrně úzký pás stromů v prudkém svahu tvořící doprovod Dětřichovského potoka.
Z dřevin se vyskytují bříza bílá (Betula pendula), duby (Quercus sp.), třešeň ptačí
(Cerasum avium), občas lípa srdčitá (Tilia cordata), výjimečně je přítomen jilm (Ulnus
sp.), stromové vrby (Salix cf. alba); keřové patro nepříliš vyvinuté je zastoupeno
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lískou obecnou (Corylus avellana), bezem černým (Sambucus nigra) a vrbou jívou
(Salix caprea). V podrostu přítomny převážně kopřiva (Urtica dioica), netýkavka
žláznatá (Impatiens glandulifera), sporadicky se vyskytuje konvalinka vonná
(Conavalaria majalis). Z uvedeného složení lze usuzovat na značnou ruderalizaci
porostu nejen vlivem okolního hospodaření, blízkosti lidských obydlí, ale též na
plošnou redukci. Porost je z jedné strany ohraničen Dětřichovským potokem, za
kterým navazuje louka (směrem na Z - viz III/14) - zde v nejširších místech dosahuje
cca 25 m a z druhé strany polní cestou (směrem na V), kde se max. šíře porostu
pohybuje kolem cca 10 m. Za cestou porost vytváří druhý pás, na nějž navazují
zemědělsky obhospodařované pozemky. Přemostění je vhodné prodloužit až za
hranici stromového porostu (a též koryta potoka - viz výše), neboť jeho další redukce
není žádoucí.
- III/18. Lesní porost jižně od trasy (85,6 - 86,1 km) - les s převahou smrku a modřínu
bez vyvinutého podrostu, zásah se mírně dotýká jeho severního okraje, další posun
na sever je však nežádoucí z důvodu ochrany jiných ploch (zejména I/28).
- III/19. Pás listnatých dřevin s funkcí větrolamu při polní cestě severně od Radišova,
lokální biokoridor (87,5 km) - nutno dořešit přechod polní cesty přes rychlostní silnici
tak, aby byla zachována migrační funkce vegetačního pásu.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována v dostečné podrobnosti pro hodnocení vlivů na životní prostředí. Řešení
těchto vlivů je zohledněno v podmínkách návrhu stanoviska EIA.

D.I.10. Vlivy na chráněná území přírody
V okolí trasy silnice R35 se nachází několik území či lokalit vymezených k určité formě
ochrany, popřípadě navržených k ochraně. Jedná se o:
Zvláště chráněná území:
-

přírodní rezervaci Bažantnice v Uhersku (v části před počátkem hodnoceného úseku
R35)

-

přírodní památku a Nedošínský háj mezi obcemi Nedošín a Tržek

-

navrhovanou přírodní památku Niva Loučné u Hrušové

-

přírodní památku Pod Skálou v oblasti Mladějovského vrchu při obci Kunčina

Lokality soustavy Natura 2000:
-

evropsky významnou lokalitu Uhersko (v části před počátkem hodnoceného úseku
R35, bylo hodnoceno v rámci procesu EIA pro předcházející úsek)

-

navrženou evropsky významnou lokalitu Hřebečovský hřbet rovněž v oblasti
Mladějovského vrchu
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Významné krajinné prvky navržené k registraci:
-

navržený významný krajinný prvek Homole u Vraclavi

-

navržený významný krajinný prvek Švábenice u Cerekvice nad Loučnou

-

navržený významný krajinný prvek Bledule u Mikulče

Téměř všem těmto lokalitám se navržená silnice R35 vyhýbá, je možné zaznamenat čtyři
výjimky:
-

navržené VKP Homole trasa podchází tunelem

-

navržené VKP Švábenice trasa přechází v jeho jižním okraji, částečně mostem

-

PP Pod Skálou trasa podchází tunelem Dětřichov

-

EVL CZ0530020 Hřebečovský hřbet trasa podchází rovněž tunelem Dětřichov

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že kontakt silnice s chráněnými územími je minimální
a dotýká se jen kraje navrženého VKP Švábenice. V tomto případě je doporučeno prověřit v
dalších stupních projektu možnost posunu trasy na jih mimo prostor VKP, případně (či
současně) prodloužení mostu přes Končinský potok.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.10. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.11. Vlivy na ÚSES
V území, jímž navržená silnice R35 prochází, je vymezena poměrně hustá síť územního
systému ekologické stability. Biokoridory ÚSES jsou vymezeny s cílem umožnit migraci
živočichů i rostlin v území a propojit navzájem jednotlivé populace. Biocentra představují
místa v krajině, která umožní organismům dlouhodobou existenci.
Rychlostní silnice má v krajině velký dělící účinek, migrace přes těleso silnice je pro většinu
živočichů nemožná, v místech migračních tras je proto nutné navrhnout technická opatření
(mosty, propustky) tak, aby byl dělící efekt silnice minimalizován. Dostatečně dimenzované
propustky je zapotřebí navrhovat zejména v místech stávajících, ale i navržených
biokoridorů.
Místa přechodu prvků územního systému ekologické stability jsou navržena takto:
Nadregionální ÚSES:
-

Biokoridor nadregionálního významu K 83 - na km 67,090 je navržen most o délce
70 m a výšce 7 m.

-

Biokoridor nadregionálního významu K 93 - trasa je vedena v km 79,8 Dětřichovským
tunelem bez vlivu na biokoridor.

-

Biokoridor nadregionálního významu K 93 - v km 81,7 trasa je těsně po výjezdu z
Dětřichovského tunelu vedena v hlubokém zářezu přes biokoridor.
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Biokoridor nadregionálního významu K 93 - na km 85,500 je navržen most přes
přeložku polní cesty o délce 30 m a výšce 13 m.

Regionální ÚSES:
-

Biokoridor regionálního významu RK 843 - komunikace je vedena tunelem pod
vrchem Homole.

-

Biokoridor regionálního významu RK 848 - komunikace je vedena 475 m dlouhým
tunelem na 35,8 km bez vlivu na biokoridor

-

Biokoridor regionálního významu RK 846 - komunikace přemostí biokoridor 11 m
vysokým a 80 m dlouhým mostem.

-

Regionální biokoridor RK 887 - komunikace biokoridor přemostí v místě
Mikulečského potoka na 70,5 km, a to 14 m vysokým, 400 m dlouhým mostem.

-

Regionální biocentrum Pod Červenou horou na 81,5 km - komunikace je v této oblasti
vedena tunelem Dětřichov.

Lokální ÚSES:
-

Lokální biokoridor na cca 38,2 km - komunikace přemostí biokoridor 5 m vysokým a
20 m dlouhým mostem

-

Lokální biocentrum mezi km 41,0-42,0 - komunikace přechází přes Vanický potok a
místní komunikaci mostem o délce 70 m a výšce 7 m

-

Lokální biocentrum na 45 km - komunikace je zde vedena v náspu bez zohlednění
existence biocentra. V tomto místě je požadována ochrana lokality a posun trasy na
jih tak, aby porost byl zachován.

-

Biokoridor podél Blahovského potoka na 45,8 km - komunikace přechází přes potok
mostem o délce 20 m a výšce 5 m

-

Lokální biocentrum na km 48,2 - komunikace vedena v náspu v části biocentra, které
je v současnosti polem.

-

Lokální biocentrum v regionálním biokoridoru na km 50,0 - komunikace biokoridor
přemostí 21 m vysokým a 400 m dlouhým mostem.

-

Lokální biokoridor v 52,8 km varianty Sedliště - jih - komunikace biokoridor přemostí
6,5 m vysokým a 50 m dlouhým mostem.

-

Lokální biokoridor na 55,6 km - biokoridor je navržen na poli, v současnosti je
nefunkční. Návrh trasy zde nepočítá se zvláštním opatřením. Ve vzdálenosti 250 300 m proti směru i ve směru staničení jsou navrženy mosty. Na km 55,280 je to
most přes silnici III/36016 o délce 20 m a výšce 7,7 m. Na km 55,860 je navržen větší
most o délce 70 m a výšce 11 m.

-

Lokální biocentrum U Školky v km 70,7 - komunikace je těsně před biocentrem
navržena v mostu přes potok a I/35. Most má navrženu délku 400 m a výšku 9 - 10
m. Vlastní biocentrum však komunikace prochází pevážně náspem.

-

Lokální biokoridor na km 71,8 - komunikace biokoridor přemostí 6 m vysokým a 20 m
dlouhým mostem.
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-

Lokální biokoridor na km 87,5 - biokoridor je funkční, tvoří jej pás vegetace podél
polní cesty. Silnice R35 je zde vedena v zářezu, přes který povede polní cesta
mostem.

-

Lokální biokoridor na km 90,2 - biokoridor je navržen, v současnosti nefunkční. Návrh
silnice existenci biokoridoru nezohledňuje, těleso je zde vedeno v náspu o výšce 6,5
m

Jak je patrné z uvedeného přehledu, většina křížení s prvky ÚSES je řešena mosty a
přechody s dostatečnou výškou a délkou pro migraci živočichů. Pokud je přechodem most
přes komunikaci nebo přes potok, je třeba jeho délku dimenzovat tak, aby pod mostním
objektem byla dostatečná šířka suché volné plochy, kterou mohou pro přesun využít i
středně velcí savci. Dimenzi průchodů je třeba ověřit v migrační studii v rámci dalších stupňů
přípravy projektu.
Problémová místa z hlediska ÚSES jsou:
-

km 41,2 - 41,4, kde je vhodné prodloužit most východním směrem tak, aby překlenul
i navazující biocentrum. Ozelenění komunikace je třeba navázat na zeleň biocentra

-

km 45, kde je nutný posun trasy směrem na jih i z důvodu ochrany přírody a
prameniště. Tento posun vyřeší střet s lokálním biocentrem.

-

km 48,2, kde trasa prochází přímo přes biocentrum. Prodloužení mostu na téměř
čtyřnásobek délky není vzhledem k stavu biocentra (polní kultura) vhodné. Posun
trasy mimo biocentrum není také kvůli jeho prostorovému uspořádání možný.
Vzhledem k tomu, že biocentrum je tvořeno převážně polní kulturou, doporučujeme
vymezit biocentrum v mírně severnější poloze mimo kontakt s R35 a pomocí
vegetačních úprav navázat toto biocentrum jeho okraji na regionální biokoridor.

-

km 55,6, kde přímo v trase biokoridoru není navržena žádná propust, mosty ve
vzdálenosti do 300 m od nefunkčního biokoridoru na obě strany podél silnice však
budou při vybudování naváděcího ohrazení silnice a ozelenění jejího okolí
představovat dostatečnou možnost migrace pro živočichy do velikosti středně velkých
savců.

-

km 67,2, kde trasa kříží osu nadregionálního biokoridoru. Dostatečně dimenzovaný
most je navržen 150 m severovýchodně od osy biokoridoru. Biokoridor je v těchto
místech veden po poli, pro migraci budou živočichové moci využívat navržený most.
Přestože tento most není na přímé spojnici dvou velkých lesních porostů, které
biokoridor spojuje, je o několik desítek blíže výběžku lesního porostu jižně od silnice.

-

km 70,0 - 71,0 - pro zajištění funkce regionálního biokoridoru je vhodné prověřit
možnost prodloužení mostu přes Mikulečský potok směrem na západ k centrální části
severní lesní plochy. Dále je doporučena realizace průchodu s funkcí lokálního
biokoridoru při východním okraji lesa, kde bude most přes místní komunikaci. V km
70,7 komunikace dále přetíná lokální biocentrum. Vzhledem k tomu, že biocentrum je
vymezeno v lesním porostu, který se nijak zásadně neodlišuje od okolního porostu,
nepředstavuje dotčení této části porostu nepřijatelný zásah, neboť obdobná funkce je
reprodukovatelná v témže lesním porostu.
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-

km 81,7 - osa nadregionálního biokoridoru je vedena těsně za vyústěním tunelu.
Silnice bude oplocena v celé délce i nad vyústěním tunelu. Toto opatření eliminuje
riziko střetu zvířat s dopravními prostředky na R35 a navede migrující zvířata na
odchýlenou osu biokoridoru nad vyústění tunelu. Okolí bude vegetačními úpravami
vhodně upraveno pro navedení živočichů nad vyústění tunelu.

-

km 85,5 - silnice přetne osu nadregionálního biokoridoru v lesním porostu. Migrační
funkce bude umožněna blízkým mostem, který je navržen cca 50 m od lesa. Silnice
bude oplocena, živočichové tak budou navedeni k mostu. Okolí silnice musí být
upraveno tak, aby umožňovalo průchod vegetací až k mostu, tzn. výsadby zeleně na
náspu a v okolí silnice musí navazovat na lesní porost.

-

km 87,5 - migrační trasa bude zachována pouze po mostě na polní cestě nad
rychlostní silnicí. V samostatné migrační studii bude dořešena případná úprava
mostu tak, aby umožňoval i migrační funkci.

-

km 90,2 - v návrhu komunikace není zohledněn předpokládaný biokoridor. Vzhledem
k tomu, že komunikace je vedena v náspu, měl by být v tomto nebo blízkém místě
naprojektován propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných savců, který
bude respektovat plánovaný biokoridor.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.11. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.12. Vliv na flóru
Vlivem výstavby bude trvale odstraněn rostlinný kryt v trase budoucí komunikace. Vzhledem
k tomu, že se jedná především o kulturní rostliny agroekosystémů nebo kulturních
ekosystémů, nepředstavuje odstranění rostlinného krytu významnou újmu na životním
prostředí. Pro omezení zásahů do vegetace jsou v rámci předložené dokumentace navržena
dílčí opatření k optimalizaci trasy R35 (viz kap. D.I.9. a D.IV.).
Při výstavbě silnice R35 bude nutné na několika lokalitách odstranit dřeviny rostoucí mimo
les nebo lesních porostů. Větší skupiny dřevin, do nichž komunikace zasáhne, se nacházejí
v těchto lokalitách:
-

km 31 - topolové stromořadí

-

km 35 - porost stromových vrb s příměsí olše u Stradouně

-

km 35,5 - západní portál tunelu Homole zasahuje do keřových porostů vrchu Homole
(mimo VKP)

-

km 36 - východní portál tunelu se dotkne okraje lesa (smrková monokultura)

-

km 40,5 - aleje u silnice spojující Vysoké Mýto a Vraclav a silnice spojující Vysoké
Mýto a Domoradice

-

km 42 - alej u silnice spojující Vysoké Mýto a Vanice

-

km 41,2 - stromový porost u zahrádkářské kolonie podél Vanického potoka (Peklovce)

-

km 42,7 - lipová alej

-

km 45 - smíšený stromový porost s pramínkem (navržena úprava trasy)

-

km 50 - lesní porost Švábenice (navrženo prodloužení mostu nebo mírná úprava trasy
směrem na jih)

-

km 51,5 (jen var. Sedliště - sever) - drobný jehličnatý porost

-

km 63,5 - topolová alej

-

km 65,5 - topolová alej

-

km 66,5 - zásah do okraje lesního porostu (smrky)

-

km 69 - 70 - zásah do okraje lesního porostu (navržena úprava trasy)

-

km 77 - 77,1 - Dětřichovský potok a přilehlá louka

-

km 71 - zásah do okraje lesního porostu (smrky)

-

km 75 - 76 - průchod drobnějšími lesními porosty v okolí Třebovky

-

km 77 - stromový porost podél Dětřichovského potoka

-

km 83,4 - drobný smíšený les s převahou smrku

-

km 84,8 - drobný lesík uprostřed polí, částečně dubový (navržen posun trasy)

-

km 85,5 - 86 - drobnější lesní porosty, smrk s příměsí mořínu a dalších dřevin

-

km 87,5 - průchod pásem topolů podél polní cesty severně od Radišova
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Za tyto dřeviny bude provedena náhradní výsadba v odpovídajícím rozsahu. Jedná se
jednak o výsadbu doprovodné zeleně v okolí nové rychlostní silnice, dále o dosadbu alejí
podél přeložek místních komunikací, vhodnými lokalitami pro výsadby jsou také plochy
navržených (zatím nefunkčních) prvků ÚSES.
Výsadby dřevin podél komunikace mají za účel zapojit tuto stavbu do krajiny a měly by být
proto v maximální míře realizovány zejména podél náspů, mostů a v místech zásahu do
stávajících ploch dřevin. Při výsadbách budou využívány druhy odpovídající potenciální
vegetaci zájmového území. Jedná se o dubohabřiny, místy též lužní porosty v podobě olšin,
především kolem toků či na podmáčených lokalitách nejčastěji jako mozaika s vlhkými
loukami. Z dřevin potenciální dřevinné skladby se tudíž jeví jako nejvhodnější druhy:
-

pro oblasti dubohabřin (většina zájmového území): habr obecný (Carpinus betulus),
dub letní (Quercus robur), dub zimní (Q. petraea), javor mléč (Acer platanoides),
javor klen (A. pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), třešeň ptačí (Cerasus avium), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), trnka obecná (Prunus spinosa)

-

pro oblasti olšin (vlhká stanoviště především v nivách řek): střemcha obecná (Prunus
padus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa srdčitá
(Tilia cordata), brslen evropský (Euonymus europaeus), kalina obecná (Viburnum
opulus)

V těchto lokalitách je navíc třeba zcela vyloučit výsadbu jehličnatých dřevin a omezit
případnou expanzi bezu černého (Sambucus nigra).
U dosadeb alejí podél přeložek místních komunikací bude respektována návaznost na
existující stromořadí v dané lokalitě. V případě dosadeb prvků ÚSES bude postupováno
podle příslušného projektu ÚSES.
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin byl zaznamenán především v lokalitách Mladějovský
vrch a Homole, které trasa prochází tunelem a zásah do příslušných porostů se
nepředpokládá (při dodržení opatření uvedených v předložené Dokumentaci). Další lokalitou
je navržené VKP Švábenice, které silnice přechází mostem, samotná trasa zasahuje do
okraje porostu. Zde je navrženo opatření k optimalizaci trasy.
Krátce před zahájením výstavby je nutno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny provést detailní průzkum celého území a případně provést záchranný
transport všech jedinců zvláště chráněných rostlin do vhodných biotopů v blízkosti původního
výskytu. To se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb: přeložek
navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit pro mezideponie
zeminy a podobně.
Dále je nutno zamezit dočasnému záboru významných biotopů pro účely stavebního zázemí,
deponií apod.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.12. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.13. Vliv na faunu
D.I.13.1. Přímý vliv na faunu žijící v prostoru plánované výstavby
Vliv na faunu žijící přímo v ploše výstavby bude trvalý, realizací záměru však nebude
poškozeno významné množství živočichů. Mobilnější druhy (ptáci, větší savci, létavý hmyz)
opustí prostor výstavby s přiblížením stavebních prací. Půdní organismy budou přemístěny
společně se zeminou a pravděpodobně v převážné míře zahynou. Vzhledem k charakteru
ekosystémů, kterými trasa prochází, a při dodržení níže uvedených opatření lze
předpokládat, že přímé dopady stavby se omezí vesměs na běžné druhy bez většího
ochranářského významu.
Trasa komunikace se vesměs vyhýbá cennějším biotopům, v některých místech byla
navržena dílčí opatření k další optimalizaci její trasy tak, aby byly vlivy na živou přírodu
omezeny jen na nejnutnější míru. Vyhodnocení vlivů stavby na jednotlivé biotopy a návrh
příslušných opatření jsou uvedeny v kapitole D.I.9. předložené dokumentace.
Krátce před zahájením výstavby je nutno provést detailní průzkum celého území a případně
provést záchranný transport všech jedinců zvláště chráněných druhů živočichů do vhodných
biotopů v blízkosti původního výskytu. Záchranný přesun je významný zejména u druhů s
omezenou mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.). To se týká především
lesních ploch, okolí vodních toků (včetně nejdrobnějších), luk a veškerých porostů dřevin.
Veškeré průzkumy i případné záchranné přesuny musí být provedeny se striktním dodržením
požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
V místech výskytu obojživelníků v blízkosti vodních ploch a potoků je nutné zhotovit v době
výstavby dočasné zábrany, které navedou živočichy mimo místa dotčená stavbou. Tyto
zábrany mohou být instalovány i pro následný provoz silnice. Vhodné opatření je též
vybudování malých vodních nádrží (nebeských rybníčků) - vyhloubení jam o výměře několika
m2, které zajistí biotopy pro obojživelníky bez nutné migrace přes silnici.
V území se vyskytuje větší množství druhů ptáků. Ptáci jsou chráněni podle § 5a zákona č.
114/1992 Sb., mj. před úmyslným poškozováním nebo ničením jejich hnízd a vajec nebo
odstraňováním hnízd. V důsledku odstraňování dřevin (stromů i keřů) by mohlo dojít k
poškození hnízd. Je proto nezbytné, aby veškeré odstraňování dřevin proběhlo v zimních
měsících mimo hnízdní období.
Dále je nutno zamezit dočasnému záboru významných biotopů pro účely stavebního zázemí,
deponií apod.

D.I.13.2. Vliv na migraci
Vliv realizace nové komunikace na migraci živočichů je nejednoznačný. Silnice R35 vytvoří
významnou dělicí bariéru, která bude procházet celým územím ve směru SZ - JV. Na druhé
straně však tato silnice odvede většinu automobilů ze souběžně vedené silnice I/35. Tato
silnice již v současnosti tvoří migrační bariéru, jejíž význam dále naroste po dokončení R35
do MÚK Ostrov. Je proto možné konstatovat, že výsledný dělící efekt silnic R35+I/35 bude v
řadě lokalit nižší než by tomu bylo při zachování veškerého provozu pouze na silnici I/35.
Podmínkou je ovšem realizace příslušných opatření k zajištění průchodnosti silnice R35.
Zvláště významnými lokalitami z hlediska migrace jsou:
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-

lesní celky a navazující louky mezi obcemi Janov a Opatovec, zejména část
Gajer - Starý Valdek. Trasa zde prochází mezi dvěma rozlehlými lesními celky a
částečně vlhkými loukami. Silnice R35 zde vytvoří bariéru, která bude průchozí pouze
v jednom místě - v prostoru přemostění Mikulečského potoka, tj. na východním okraji
obou lesů. Zde je vhodné zvážit prodloužení mostu západním směrem až k lesu, aby
tento most zasahoval blíže k lesnímu porostu, a tím se vytvořil průchod blíže ke
středu lesního porostu. Dále je nezbytné zajistit oplocení celého úseku R35, neboť v
opačném případě je nutno očekávat migraci zvěře přes tuto komunikaci. Druhou
migrační trasu je vhodné realizovat v místě přemostění místní komunikace Mikuleč Gajer při západním okraji lesního komplexu (rozšíření mostku). Přesné parametry
technického řešení budou určeny samostatnou migrační studií v dalším stupni
projektové přípravy.

-

lokality v blízkosti plánované trasy vodních nádrží (pedevším okolí Litomyšle a
Opatovce), kde lze pedpokládat výskyt obojživelníků. Na těchto lokalitách je nutno
provést podrobnější biologický průzkum zaměřený zejména na zjištění tahových cest
těchto živočichů a podle výsledků průzkumu učinit taková opatření, aby nedocházelo
k jejich úhynu vlivem provozu na komunikaci.

V následujícím přehledu jsou pak shrnuta obecná opatření, platná pro celou trasu silnice
R35:
-

veškeré přechody vodotečí (včetně nejdrobnějších) budou provedeny mosty nebo
mostky, zatrubnění je nepřípustné. Mostky je nutno navrhnou tak, aby vedle vlastní
vodoteče byl ponechán pruh suché půdy pro průchod alespoň drobných živočichů.

-

v místech významnějších migračních tras (zejména biokoridory ÚSES, ale i v
ostatních místech, kde dochází ke střetu s migračními trasami) budou mosty
dimenzovány tak, aby byl zajištěn dostatečný průchod pro zvířata dle charakteru
příslušného biokoridoru

-

v místech, kde je třeba zabránit vstupu zvěře na vozovku (zejména v blízkosti lesních
porostů), budou instalována vhodná technická zařízení (nap. ploty, zábrany). Ještě
vhodnější je realizovat oplocení podél celé trasy, což je i v současnosti častá praxe.

-

v rámci dalších projektových prací bude zpracována podrobná migrační studie, která
upřesní konkrétní migrační trasy a navrhne technické parametry a úpravy jednotlivých
průchodů

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.13. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Lze jen doplnit, že tento vliv je řešen
několika podmínkami návrhu stanoviska EIA.
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D.I.14. Vlivy na lesy
Navržená trasa silnice R35 zasahuje do lesních porostů v minimální ploše. V některých
místech silnice nebo její těleso, prochází okrajem lesa, jinde protíná lesní porost v krátkém
úseku. Střety s lesními porosty jsou následující:
-

km 35,5 - 36,5: Smíšený les v koridoru trasy (J od Homole). Trasa je vedena pod
jihozápadním cípem kopce Homole tunelem. Lesa se dotkne v jeho severní části v
délce 24 m, ochranného pásma v délce cca 60 m.

-

km 50,0 - 50,4: Lesní porost Švábenice. Záměr prochází cca 250 m ochranným
pásmem a protíná jižní cípy lesa v délce 415 m. Část úseku nad lesním porostem
Švábenice bude přemostěna.

-

km 63,6: Topolová alej Z od obce Janov. Alej bude přetnuta výstavbou v její SV části,
zasaženo bude ochranné pásmo (100 m) a 14 m porostu v základní trase a 18 m v
subvariantě Janov.

-

km 65,5: Pozemky určené k plnění funkcí lesa bez stromového porostu. Trasa
protíná pouze ochranné pásmo lesa v délce 120 m.

-

km 66,5: Lesní porost Z od obce Gajer, J od plánované trasy. Na SV okraji střet s
trasou. Ochranné pásmo bude výstavbou zasaženo přibližně v délce 570 m, les bude
zasažen v délce 94 m na SV okraji.

-

km 69,0 - 70,0: Převážně jehličnatý les mezi obcemi Gajer a Starý Valdek. Navrhovaná trasa prochází jižním okrajem porostu - přes ochranné pásmo povede v délce
cca 350 m, přes vlastní porost v délce 218 m a 330 m.

-

km 70,7 - 71,0: Jehličnatý les J od obce Starý Valdek. Tělesem komunikace bude
zasaženo ochranné pásmo v celkové délce 100 m a SV cíp lesa v délce 300 m.

-

km 75,0: Lesní porost Hraniční les. Trasa je vedena v délce 350 m ochranným
pásmem, v délce 72 m prochází přes S část lesa.

-

km 75,5: Obecní les (souběžný s Třebovkou) - J okraj. Stavbou bude zasažen jižní
cíp porostu v délce 100 m, ochranného pásma se trasa dotkne v délce 150 m.

-

km 75,9 - 76,0: Lesní porost Z od obce Dětřichov, JV od plánované trasy. Navržená
trasa zasahuje pouze do ochranného pásma tohoto porostu v délce 250 m.

-

km 77,1: Stromový porost při cestě podél Dětřichovského potoka. Je navrženo
přemostění nad porostem. Celková délka přechodu nad lesními pozemky je 24 m,
délka průchodu ochranným pásmem lesa je 100 m.

-

km 83,5: Dva smíšené lesíky uprostřed polí. Trasa prochází středem severněji
položeného lesíku, zasáhne jej v délce 67 m, délka průchodem ochranným pásmem
lesa činí 100 m.

-

km 84,9: Lesní porost S od obce Kunčina. Plánovaná komunikace prochází porostem
v délce 59 m a ochranným pásmem lesa v délce 100 m.

-

km 85,4 - 85,8: Lesní porost SZ od Radišova. Trasa prochází středem lesního
porostu (311 m) a jeho ochranným pásmem (200 m).
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km 87,5: Pás topolů s funkcí větrolamu při polní cestě severně od Radišova. Střed
pásu topolů bude přerušen výstavbou. Zasaženo bude 20 m šířky pásu a ochranné
pásmo v délce 100 m.

V rámci Dokumentace EIA jsou formulována opatření s cílem omezit zásahy do lesních, či
obecněji stromových porostů na minimum. Bohužel není možné se v některých případech
zásahu zcela vyhnout, a to často i z důvodu, že by to v konkrétním místě mohlo představovat
zásah do biotopu cennějšího, případně tomu brání podmínky technické, modelace terénu
apod. Při formulaci návrhů se přitom vycházelo z předpokladu, že vzhledem k stavu a
složení lesních porostů v posuzovaném území je vhodnější variantou zásah do jeho okraje,
než zásah celého porostu středem, či jiné jeho rozdělení na dva podobně velké celky.
Je pravdou, že právě okraj lesních porostů často pedstavuje pestrá ekotonová společenstva,
která plní navíc i nezanedbatelnou funkci bariéry blokující v pozitivním smyslu pohyb vody,
prachových částic, ale třeba i semen (nepůvodní druhy apod.). Zvláště výrazně se jejich
význam projeví v případě, že je opláštění lesa tvořeno pestrou skladbou stanovištně
původních listnatých keřů s přimíšenými listnatými stromy s navazujícím pestrým bylinným
lemem. Z provedeného terénního průzkumu však vyplývá, že střetů s takto významnými
společenstvy je minimum. Dotčené lesní plochy pedstavují velmi často monokulturní les,
jehož opláštění tvoří pouze trnka či šípek (ne vždy zcela zapojený) a bylinné patro resp.
vyvinutý bylinný lem zcela nebo takřka chybí, např. z důvodu sousedství s intenzivně
obhospodařovaným polem či loukou. Opláštění porostu v okolí silnice tak může při správně
navržených vegetačních úpravách vhodně ochránit okraj lesa a doplnit v současnosti
chybějící přechodové pásmo.
Dalším problémem, který souvisí s odstraněním okrajových částí lesních porostů, ovšem
může být odlesnění okrajových částí porostů z hlediska ovlivnění vodního režimu, vzniku
půdní eroze či ohrožení takto odkrytých porostů větrem (viz výše význam ekotonu). Tato
problematika bude řešena v podrobnější studii, která bude zadána v další fázi projektové
přípravy po výběru definitivní varianty, vyřešení drobných posunů trasy, jejím přesném
zaměření v terénu a přesném určení míry dotčení jednotlivých lesních porostů.
Proti průchodu středem porostů hovoří několik faktorů. Jednak větší celek funguje bezesporu
lépe coby ekosystém a je celkově stabilnější. Dvě menší plochy budou méně stabilní a
zranitelnější než jedna velká plocha, byť při okraji dočasně narušená - v rámci výsadeb se
mj. počítá s následnou dosadbou stanovištně původních dřevin, a to i keřů. Navíc při
rozdělení na dvě části by se se zásahem musely vyrovnávat plochy dvě, které by při
poloviční velikosti byly zasaženy obdobnou měrou jako plocha dvojnásobná, zdolávaly by
tudíž relativně větší zátěž (v případě rozdělení remízů a drobných lesních celků). Lesy
dotčené stavbou jsou navíc převážně lesy kulturní s převahou smrku, případně s přimíšeným
modřínem či borovicí a jsou poměrně druhově chudé (jako většina monokultur).
U většiny monokultur se rovněž počítá s jejich těžbou a obnovou porostu. I když je
skutečností, že v současné době se např. ve smrkových monokulturách při těžbě často
hospodaří podrostně, nikoliv holosečně, není to zdaleka pravidlem.
Rovněž z hlediska vlivů na faunu se varianta vedení trasy při okraji porostu s jeho případným
narušením jeví jako vhodnější, při rozdělení na dva podstatně menší celky by daný biotop
nemusel některým druhům již prostorově vyhovovat či dostačovat.
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V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že pás vykácený během stavebních prací a rozdělující
lesní porost na dvě části většinou představuje likvidaci větší části dotčeného porostu, než
zásah vedený při jeho okraji.
Z výše uvedených důvodů je proto preferováno zasažení malé části okraje než vedení
středem porostu.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.14. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.15. Vliv na sídla
Výstavba silnice R35 v současném návrhu trasy si nevyžádá demolici žádné budovy.
Těsnější kontakt se zástavbou bude mít nová komunikace v následujících lokalitách:
-

v Hrušové, kde trasa překonává mostem stávající silnici I/35 a železnici. Trasa R35 je
navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okraje obce.

-

v Cerekvici nad Loučnou, kde trasa vede v souběhu s I/35. R35 je navržena nejblíže
150 m od zástavby

-

v obci Řídký se trasa v základní variantě pibližuje k areálu Dřevokomplexu na
vzdálenost 150 m, od obytné zástavby je vzdálená cca 300 m. Ve variantě Sedliště
jih je osa komunikace od areálu Dřevokomplexu navržena ve vzdálenosti 60 m, od
obytné zástavby cca 260 m.

-

v Litomyšli odděluje varianta Sedliště-jih místní část Kornice od zbytku města.
Kornice jsou samostatnou sídelní jednotkou, mezi okrajem obytné zástavby a
okrajem vlastního města je vzdálenost cca 1 km, silnice vede cca 500 m od obytné
zástavby Kornice. Stávající dopravní spojení Litomyšle a Kornice bude zachováno.

-

v Janově je základní trasa navržena ve stopě stávající I/35, tj. ve vzdálenosti 100 m
od zemědělského areálu na západ obce. Subvarianta Janov je zde vedena ve
vzdálenosti cca 200 m

-

ve Starém Valdeku je trasa navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okrajové zástavby

-

v Novém Valdeku je trasa navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okrajové obytné
zástavby

-

v Českém Lačnově se osa komunikace přibližuje na 60 m k obytnému domu a 150 m
k čerpací stanici pohonných hmot

-

v Dětřichově je trasa navržena ve vzdálenosti 180 m od okraj e obce

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, k přiblížení silnice na vzdálenost menší než 100 m od
obytné zástavby dojde zcela výjimečné. Při porovnání variant je zřejmé, že varianta Sedliště
jih bude mít větší přímý dopad na sídla v jejím okolí, zejména na obec Řídký, ale i na Tržek,
Nedošín a Litomyšl.
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Rozdílný je i vztah k zamýšlenému rozvoji sídel. Trasa R35 je v základní variantě obsažena
v územně plánovací dokumentaci, byla projednána s orgány dotčených obcí a obce ji
převážně respektují ve své územně-plánovací dokumentaci, případně tak učiní v rámci
aktualizací územních plánů. Naproti tomu varianta Sedliště-jih do značné míry zasahuje do
ploch předpokládaného rozvoje dotčených obcí.
Obec Řídký má v územně plánovacích podkladech vymezen rozvoj obytné zástavby též
jihovýchodně od areálu Dřevokomplexu, tj. místě, které těsně sousedí s navrženou jižní
variantou. V tomto případě by tedy realizace jižní varianty znemožnila obci výstavbu
obytných ploch v této části území. V případě Sedliště je stejně tak rozvoj naplánován
směrem k jihu, tj. směrem k variantě Sedliště jih. Také Nedošín a Litomyšl plánují rozvoj
obytné zástavby v lokalitách, kde je trasována R35 v subvariantě.
U obce Řídký by tak subvarianta Sedliště jih představovala významnou překážku dalšího
rozvoje obce, která by byla uzavřena mezi rychlostní silnicí a železnicí a jednu z
významnějších ploch rozvoje by nová komunikace blokovala.
U obce Sedliště by při realizaci subvarianty Sedliště jih existovala možnost rozvoje směrem
na sever, vlivy na rozvoj této obce jsou v obou variantách srovnatelné.
V případě Nedošína je situace obdobná jako u Řídkého, subvarianta by blokovala
významnou část z ploch, na nichž může obec plánovat novou obytnou zástavbu. U Litomyšle
subvarianta představuje méně vhodné řešení vzhledem k rozvoji obcí, nikoliv však řešení
zcela nepřijatelné.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.15. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.16. Vlivy na archeologické lokality
Z výsledků vyhodnocení archeologických lokalit v okolí plánované trasy silnice R35 vyplývá,
že celé řešené území představuje oblast poměrně bohatou na archeologické nálezy. To platí
především o okolí Vysokého Mýta, Litomyšle a Starého Města, významné nálezy je však
nutno očekávat i v dalších částech řešeného území, byť o nich dosud nejsou informace.
V rámci samostatné studie, která je přílohou předložené Dokumentace, bylo v okolí trasy
silnice R35 identifikováno 117 známých archeologických nalezišť, z toho se v prostoru do
vzdálenosti 500 m od trasy silnice R35 nachází 43 lokalit (resp. 47 při var. Sedliště-jih). V
přímém střetu s tělesem komunikace se nachází 8 lokalit (11 ve var. Sedliště-jih). Jejich
přehled a charakteristika jsou uvedeny v kap. C.II.15. této Dokumentace.
Celé zájmové území, zvláště pak známá naleziště a jejich přirozená zázemí, je třeba chápat
jako „území s archeologickými nálezy" ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Z
tohoto důvodu se na celou oblast vztahují i další ustanovení na výše jmenovaný zákon
navazující a obsažená především v zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění a zák. č. 100/2001
Sb.
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S ohledem na tyto skutečnosti je třeba provést důkladný archeologický výzkum území v
dostatečném časovém předstihu (pokud možno několik let) před samotným zahájením
stavby tak, aby nedocházelo k zbytečným kolizím s postupem stavby. Důraz je nutno v první
fázi klást na nedestruktivní metody prospekce, tj.:
-

letecké snímkování, kterým lze zachytit lineární objekty (palisády, polní opevnění),
kostrové hroby, popřípadě objekty, které svým rozsahem unikají pozemní prospekci
(rozorané mohylníky, tvrziště, apod.)

-

pěší povrchový sběr (je závislý na průběhu zemědělských prací a době vegetačního
klidu, standardní termíny jsou říjen - listopad a březen - duben)

-

využití detektorů kovů, v případě potřeby při výskytu specifických situací též
geofyzikální prospekce

V oblasti označované jako tradiční sídelní oblast, tj. do nadmořské výšky cca 400 m. n. m. je
pak zapotřebí provést před zahájením skrývky ornice sondáž rýhováním za účelem zjištění
lokalit, které se nijak neprojevují na povrchu, ale jejichž existenci musíme důvodně
předpokládat, především pohřebišť. Jedná se zejména o úsek od počátku trasy na okr.
Chrudim až po Litomyšl a pak v okolí Starého Města.
U vybraných lokalit se zastoupením metalických období a prokazatelným četným výskytem
metalických artefaktů v ornici je pak třeba provádět detektorový průzkum již v průběhu
skrývky ornice, a to tak, že skrývka bude rozdělena do dvou etap, přičemž před každou
skrývkou popř. po ní bude plocha kontrolována detektorem kovů.
Prospekce v podobě sběrů a detektorového průzkumu se týká všech lokalit, které budou
ohroženy budováním plánované komunikace s výjimkou lokalit č. 112, částečně i 13 a 14 (viz
dále), pedevším však prostoru, kde dosud nejsou žádné archeologické lokality známy z
důvodu minimální dosavadní povrchové prospekce. Jde pedevším o východní část trasy na
území okresu Chrudim a dále o úsek mezi Litomyšlí a Starým Městem.
V případě lokalit 112 a u varianty Sedliště-jih 13 a 14 se jedná o zcela specifický druh
archeologického pramene. Jedná se o lokality, u kterých došlo zemědělskou činností k
přemístění artefaktů do ornice, nedotčených archeologických situací pod ornicí zůstalo
pouze minimum nebo vůbec žádné. Ornice se tak stává posledním pramenem poznání
tohoto zatím velmi nedostatečně poznaného úseku lidských dějin. Při běžném postupu, kdy
je ornice shrnuta technikou na haldy a zkoumány jsou neporušené situace pod ornicí, hrozí
nenahraditelná ztráta veškerých informací. Artefakty přemístěné s ornicí pak naopak budou
vytvářet „pseudolokality" a značně ztěžovat archeologické poznání minulosti, protože časem
bude prakticky nemožné poznat, které artefakty jsou dokladem přítomnosti pravěkého
člověka na místě nálezu a které artefakty byly sekundárně přemístěny v moderním věku.
Z tohoto důvodu je nezbytné v těchto lokalitách provést výzkum již na úrovni ornice - rozdělit
plochu lokality na označené čtverce, v rámci každého čtverce pak ornici prosívat či
proplavovat. V případě lokalit 13 a 14 by tento přístup bylo možné pravděpodobně nahradit
méně náročným způsobem - dlouhodobými sběry, v případě lokality 112 je však daný přístup
vzhledem k významu lokality nezbytný. Tento časově náročný postup je daný do jisté míry
specifickými lokalitami daného regionu (koncentrace pedevším mezolitického osídlení patří k
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největším v Čechách), ovšem jako jediný zaručuje vytěžení artefaktů, které by jinak zmizely
na nových „pseudolokalitách" a zajištění základních prostorových vztahů mezi artefakty.
Při provádění skrývky je nutno vyloučit techniku, která se svými pásy či koly pohybuje po již
skryté ploše (především buldozer), optimální je stroj neničící svým podvozkem již skrytou
plochu (např. UDS). Tento přístup je dnes na velkoplošných stavbách běžný.
Z hlediska porovnání variant R35 je vhodnější základní varianta, kde je počet narušených
archeologických lokalit nižší a navíc se jedná o lokality umožňující standardní archeologický
průzkum. V případě varianty jižně od Kornic a Sedliště by trasa proťala mezolitické lokality (č.
13 a 14), u kterých je třeba provést výzkum již na úrovni ornice, což by navyšovalo náklady
na archeologický výzkum (viz výše). Současně je třeba upozornit, že i v případě, že bude
trasa vedena severně od Sedliště, je nutno předpokládat postupné zastavění uvedených
lokalit, neboť je v této oblasti plánován územní rozvoj okolních obcí. Tato skutečnost ovšem
není předmětem předkládané Dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.16. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.17. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Paragraf 12 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., definuje krajinný ráz jako zejména přírodní,
kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti, který je chráněn před činností,
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Hodnocení krajinného rázu bývá často
záležitostí subjektivní.
Výstavbou silnice R35 dojde k vytvoření nové významné liniové stavby v území. Obecně lze
konstatovat, že nový objekt může v krajině být umístěn buď jako organická součást přírodní
a architektonické charakteristiky krajiny nebo bude se stávajícími prvky ve větším nebo
menším kontrastu. Míra tohoto kontrastu závisí jak na charakteru záměru, tak na charakteru
krajiny při hodnocení kontrastů je třeba vždy oba ukazatele zohlednit.

Kontrasty v měřítku
Pro oblast západně od Gajeru je možné konstatovat, že měřítko stavby významně nenaruší
měřítko krajiny. Trasa R35 je navržena v koridoru stávající I/35, což je silnice I. třídy s šířkou
(vč. násypů a zářezů) mezi 10 a 20 m. Dále územím prochází jednokolejná železniční trať,
liniový prvek s šířkou opět 10 - 20 m. Tyto liniové prvky jsou doplněny sítí silnic nižších tříd.
Ve struktuře krajiny se dále významně uplatňují pole, rozměry jednotlivých ploch se pohybují
v řádech stovek metrů jednolité plochy. Nová silnice bude liniovým prvkem větších rozměrů
než prvky stávající, nejmenší příčný rozměr silnice neklesne pod 25 m, nejvyšší náspy
mohou dosahovat šířky až dvojnásobné. Vzhledem ke struktuře krajiny a velikosti půdních
bloků je navrhovaná trasa i přes své poměrně významné měřítko akceptovatelná, její
zapojení do krajiny je třeba podpořit ozeleněním svahů náspů, předpolí mostů, okolí
mimoúrovňových křižovatek apod., ale i dalších částí komunikace. Na počátku trasy mezi
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km 35 a 36 je navržen tunel pod vrchem Homole. Portály tunelu mají rozměry prvních
desítek metrů a budou z okrajů okolních obcí zřetelně viditelné. Tyto struktury svým
měřítkem mírně přesahují běžná měřítka lidských staveb obvyklých v této části území.
Měřítko okolní krajiny mírně naruší, za předpokladu dostatečného zapojení do krajiny
vegetačními úpravami však budou ještě přijatelné.
V oblasti Kozlovského a Hebečovského hřbetu měřítko stavby významně nenaruší měřítko
krajiny. Trasa R35 je zde opět navržena v koridoru stávající I/35, což je silnice I. třídy s
šířkou (vč. násypů a zářezů) mezi 10 a 20 m. Pouze ve východní části se trasa od stávající
I/35 odklání a bude tvořit nový prvek v území s měřítkem větším než jsou současné liniové
prvky. Tyto liniové prvky jsou doplněny silnicemi nižších tříd. Trasa silnice tedy představuje
prvek, který není v krajině zcela nový, jeho měřítko je však pro krajinu mírně větší než je v
současné krajině běžné. V měřítku krajiny se uplatňují pole, rozměry jednotlivých ploch se
pohybují v řádech stovek metrů, nové struktury silnice přesahují současné měřítko, jsou však
vzhledem k malému rozsahu akceptovatelné. Ve východní části této oblasti krajinného rázu
bude měřítkově významným prvkem portál tunelu Dětřichov. Tento prvek bude mít rozměry
řádově prvních desítek metrů, což by mohlo představovat poměrně významný pohledový
prvek. Díky konfiguraci terénu však bude portál tunelu umístěn v 400 m dlouhém a až 15 m
hlubokém zářezu. Viditelnost portálu je tak omezena na velmi úzkou výseč území, která je
díky konfiguraci terénu též prostorově velmi omezená pouze na blízké okolí. Měřítkově
významný prvek tak neovlivní krajinný ráz ve velkém rozsahu a je možné jej akceptovat.
Pozornost je nutné věnovat architektonickému ztvárnění tohoto prvku, které může vlivy na
krajinný ráz zásadně minimalizovat.
Ve východní části řešeného území bude silnice R35 představovat nový prvek v místech, kde
se v současnosti pohledově významná liniová stavba srovnatelných měřítek nenachází.
Stejně jako v předchozích případech bude pohled na trasu z území rozdroben díky zvlnění
terénu, to však neplatí ve východní části, kde je kvůli přemostění silnice II/386 navržena
silnice v délce cca 2,5 km v náspu o výšce až 10 m. Nová silnice tak bude v území
představovat měřítkově významnou změnu, viditelnou většinou v rozsahu celého území
zřetelné viditelnosti (2 km). Pouze lokálně může být nová silnice kryta terénními vlnami a
nerovnostmi. V celé této oblasti je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost začlenění nové
silnice do krajiny pomocí vegetačních úprav náspů. Měřítkově významným prvkem bude
portál tunelu Dětřichov. Tato struktura o rozměrech řádově prvních desítek metrů bude
umístěna v zářezu o délce 150 m a výšce 15 m. Na tento zářez bude navazovat násep o
délce 2 km a výšce 7 m v počátku a 11 m u MÚK Kunčina. Silnice R35 v tomto úseku bude
představovat prvek s měřítkem přesahujícím měřítko okolních struktur. Vliv na krajinný ráz v
tomto úseku bude významný, pohledově se uplatní i z nejbližší obce - Kunčiny. Začlenění
silnice do krajiny bude vyžadovat citlivé navržení jak okolí portálu tunelu, tak vytvoření
přírodě podobného rámce pomocí vegetačních úprav, v němž bude vliv hmoty silnice při
pohledu z větší vzdálenosti zmírněn.

Kontrasty v asociacích
V severozápadní části území není nová silnice zcela mimo asociaci s krajinou. Výskyt
dopravních tahů je v krajině již historický, mění se jejich typ a velikost. Silnice navrženého
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šířkového uspořádání zde bude novým prvkem. Kontrast v asociaci však nedosáhne
kritického rozsahu a postupem času se nový dopravní tah začlení do krajiny.
V oblasti Kozlovského a Hřebečovského hřbetu vede trasa ve východní části v koridoru
stávající silnice I/35. Závěry v této části území jsou obdobné jako v předchozím případě.
Silnice bude novým prvkem, kontrast v asociaci bude však přijatelný, neboť významná liniová
dopravní stavba je v této oblasti dlouhodobě vnímána a již ji můžeme prohlásit za asociační
součást krajiny. Ve východní části bude silnice R35 novým nezvyklým prvkem, který nemá v
daném místě tradici.
Dalším nezvyklým a asociačně konfliktním místem budou portály tunelů. Portál je plošně
větší stavba, rozměry portálu se pohybují v řádu prvních desítek metrů a působí tak v krajině
cizím a nezvyklým dojmem. Technické řešení vzhledu portálu tak musí být zpracováno s
ohledem na tuto skutečnost - portál nesmí rušit krajinnou scénu více než je nezbytně nutné.
Okolí portálu musí být ozeleněno a toto dílo musí být zasazeno do okolní krajiny co
nejcitlivěji. Tím bude možné redukovat negativní asociace spojené s novou silnicí a portálem
tunelu.

Změny a kontrasty v harmonii a uspořádání
V území zůstanou stávající prvky - geomorfologické dominanty jako vrch Homole, hřeben
Vraclavského hřbetu a ostatní drobnější útvary, obce a města, lesy na vrcholech. Rychlostní
silnice nebude viditelná v celém rozsahu, přechází z násypů do zářezů, při pohledu z
jednoho místa bude místy kryta terénními nerovnostmi nebo drobnou rozptýlenou zelení.
Silnice bude dobře viditelná směrem na východ, kde stoupá do táhlého kopce, který ji
exponuje pohledům ze západu. Zde se může stát novým ohniskem pohledu, avšak vystřídá
zde ohnisko stávající - silnici I/35. Ve východní části může nová silnice působit jako ohnisko
pohledu, zejména východní portál tunelu Dětřichov a navazující část komunikace. Díky
horizontálnímu uspořádání krajiny nebude nový liniový prvek v další části trasy představovat
nové ohnisko pohledu. U liniové stavby převažují horizontální rozměry, stejně tak v krajině
převažují horizontální rozměry a struktury. Ohniskem pohledu směrem na východ jsou v
současnosti jednoznačně větrné elektrárny, které i po výstavbě silnice ohniskem pohledu
zůstanou, jejich výlučnost se však při pohledovém soupeření s tělesem komunikace sníží.
Technické dílo jakým je nová silnice přináší do území určitý kontrast barvy stavebních
materiálů a okolní nezastavěné přírody. Při pohledu ze zem je plocha vozovky pohledově
exponována méně a více se uplatňují šikmé plochy náspů, boční strany mostů a
mimoúrovňové křižovatky. Při realizaci těchto technických děl je nutno co nejvíce využít
zeleň, která dokáže skrýt barevný kontrast a začlenit technické dílo do krajiny tak, že krajinný
ráz je narušen přijatelným způsobem. Stejný princip je třeba zvolit u portálů tunelů, které je
třeba doplnit zelení a zakomponovat je tak do krajiny, neboť tato díla představují významné
pohledové prvky větší plochy a barevně kontrastující se svým okolím.
Nová silnice bude mít výrazný liniový charakter, který se v dotčeném krajinném prostoru již
vyskytuje ve formě stávajících silnic a železnic, elektrických a sdělovacích vedení apod. Též
plynulé vedení silnice bez ostrých zatáček, pravých úhlů a dlouhých rovných úseků začlení
novou, táhlou, vlnící se linii do krajiny. Větší objekty jako mosty nebo mimoúrovňové
křižovatky budou tvořit oproti přírodním charakteristikám tvarově kontrastní prvky. Tyto
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objekty tedy musí být maximálně zakomponovány do krajiny pomocí dostatečně rozsáhlých
vegetačních úprav. Vegetace v zářezových a násypových svazích rozrušuje a zjemňuje
technické tvary, tvoří nepravidelné kontury, které jsou v krajině obvyklejší.
Ačkoliv identifikace znaků a hodnot krajinného rázu přináší řadu poznatků, je třeba zúžit
závěry do pojmů, uvedených v § 12 zákona 114/1992 Sb. Výstupem posouzení je proto
závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru
do:
- přírodní charakteristiky

- významných krajinných prvků (VKP)

- kulturní charakteristiky

- zvláště chráněných území (ZCHÚ)

- historické charakteristiky

- kulturních dominant

- přírodních hodnot

- harmonického měřítka

- estetických hodnot

- harmonických vztahů
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Ostrov - Janov
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah

Znaky přírodní
charakteristiky a
přírodních
hodnot,
VKP a ZCHÚ

Niva Loučné

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Menší lesní porosty

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Hydrologická síť

Neutrální

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Hodnotné přírodní a
přírodě blízké plochy

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Vodní plochy

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Významné krajinné prvky Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Evropsky významné
lokality

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Neutrální

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Znaky historické Historická poloha silnice Neutrální
charakteristiky I/35

Spoluurčující

Běžný

Stírající zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů
v krajině

Zásadní

Běžný

Mírný zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Středně silný
zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Mírný zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Údolí vodních toků s
doprovodnými porosty

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Středně silný
zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
charakteristiky, památek
kulturní
Větší města
dominanty

Mírně zvlněná krajina,
střední pohledové
horizonty

Pozitivní
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Janov - Mladějov
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Znaky přírodní Zvlášté chráněná území
charakteristiky a Lesní porosty
přírodních
Hydrologická síť
hodnot,
Hodnotné přírodní a
VKP a ZCHÚ
přírodě blízké plochy

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Neutrální

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Pozitivní

Spoluurčující

Běžný

Mírný zásah

Významné krajinné prvky Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Evropsky významné
lokality

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
Neutrální
charakteristiky, památek
kulturní
Menší sídla uličního typu Neutrální
dominanty

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Znaky historické Historická poloha silnic I. Neutrální
charakteristiky třídy

Spoluurčující

Běžný

Středně silný
zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů
v krajině

Zásadní

Význačný

Mírný zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Vodní plochy

Kozlovský a
Hřebečovský hřbet

Pozitivní
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Mladějov - Staré město
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Znaky přírodní Menší lesní porosty
Pozitivní
charakteristiky a Hydrologická síť
Neutrální
přírodních
Zvlášté chráněná území Pozitivní
hodnot,
Významné krajinné prvky Pozitivní
VKP a ZCHÚ
Hodnotné přírodní a
Pozitivní
přírodě blízké plochy

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah
Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
Neutrální
charakteristiky, památek
kulturní
Menší sídla uličního typu Neutrální
dominanty

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Spoluurčující

Běžný

Mírný zásah

Znaky historické Oblast bez rozsáhlých
charakteristiky antropogenních staveb

Pozitivní

Zásadní

Jedinečný Stírající zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů v
krajině

Pozitivní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Středně silný
zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Větrné elektrárny

Negativní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Vodní plochy

Mírně zvlněná krajina,
střední pohledové
horizonty

Při porovnání subvarianty Sedliště - jih je možné uvést následující skutečnosti:
-

délka základní trasy je mírně větší než u varianty Sedliště - jih

-

podíl náspů a zářezů je u obou variant podobný
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-

základní trasa je vedena po zemědělské půdě mírně zvlněným terénem, v jejím okolí
se nenachází žádná výrazná lidská stavba větších rozměrů

-

varianta Sedliště - jih je vedena převážně v souběhu se stávající I/35 a železniční
tratí

-

varianta Sedliště - jih bude viditelná ze severního okraje Litomyšle v krátkém úseku u
Zavadilky

-

ze severního okraje Sedliště bude základní trasa viditelná v místě přechodu polní
cesty v km 55,8. Pohled na variantu Sedliště - jih bude kryt terénem

-

z obce Kornice nebude přímo viditelná trasa žádné z variant, konfigurace terénu
přímý pohled znemožňuje

Z hlediska krajinného rázu je tak možné prohlásit obě varianty za téměř rovnocenné, jako
varianta s poněkud menšími vlivy na krajinu se jeví varianta Sedliště - jih, neboť je vedena v
souběhu se stávajícími strukturami a v menší míře ovlivňuje krajinu dosud nedotčenou.
Vedení trasy v subvariantě Janov je z hlediska vlivů na krajinný ráz srovnatelné s vlivy
základní trasy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.17. je zpracována dle doporučené metodiky na základě samostatné studie. Místy je
kapitola příliš akademická s menší srozumitelností pro laickou veřejnost. Při porovnání
subvariant mohl být větší důraz kladen na vizuální působení vedení záměru na náspu a
v zářezu.

D.I.18. Vliv na dopravu
Silnice R35 bude důležitou dopravní tepnou, která odvede dopravu ze stávající dvoupruhové
silnice s úrovňovými křižovatkami na čtyřpruhovou silnici s vyšší návrhovou rychlostí, u níž
budou všechna křížení mimoúrovňová. Dojde tak k vyloučení pomalých vozidel z dopravního
proudu, ke zvýšení bezpečnosti jízdy i jízdního komfortu. Všechny důležité dopravní pohyby
mezi komunikacemi budou řešeny mimoúrovňovými kižovatkami. Díky výstavbě R35 se
zlepší podmínky pro jízdu vozidel, sníží se nehodovost a riziko kolize vozidel s chodci i zvěří.
Vliv na dopravu je možné hodnotit jako jednoznačně pozitivní a je primárním cílem a účelem
výstavby nové komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.18. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Výstavba a provoz silnice R35 ovlivní svými negativními vlivy pouze prostor ve svém blízkém
okolí. Vliv na dopravní obslužnost území lze předpokládat i ve větší vzdálenosti, neboť silnice
R35 po svém dokončení vytvoří jeden z nejvýznamnějších dopravních tahů v ČR, který
odvede část dopravní zátěže i z poměrně velmi vzdálených komunikací (dálnice D1).
Ovlivněné území lze odhadnout v rozmezí několika desítek čtverečních kilometrů. Celkově
se záměr dotkne 29 obcí, v nichž žije necelých 55 tis. obyvatel. Pro převážnou část obyvatel
bude mít nová komunikace pozitivní dopad, neboť odvede tranzitní dopravu ze současné
silnice, která prochází intravilánem obcí a měst. Rozsah zásahů do krajiny a biotopů živé
přírody není příliš významný, neboť trasa komunikace je (po rozsáhlých optimalizacích v
předchozích letech) navržena v prostoru tvořeném převážně zemědělskými plochami, mimo
nejcennější části území.
Investiční záměr je z hlediska celospolečenského velmi významný, v územně plánovacích
dokumentacích je zanesen jako veřejně prospěšná stavba.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Výstavba silnice R35 bude vykazovat rizika havárie srovnatelná s výstavbou jiných
dopravních staveb.
Během výstavby existuje riziko úniku látek škodlivých vodám a půdě ze stavebních
mechanismů a nákladních automobilů, splavením zeminy nebo nekontrolovaným únikem
technologických vod. Mohlo by tak dojít k negativnímu kvalitativnímu ovlivnění podzemních
vod během období přípravy a realizace vlastní stavby rychlostní silnice.
Toto riziko bude minimalizováno obvyklými postupy, které budou obsaženy v Plánu
organizace výstavby (POV), který předloží dodavatel stavby:
-

používání stavebních mechanizmů a nákladních automobilů v odpovídajícím
technickém stavu

-

pravidelná kontrola jejich stavu

-

pravidelná vizuální kontrola staveniště za účelem včasného odhalení případného
úniku ropných látek
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odpovídající zajištění stavebních mechanismů a nákladních automobilů na plochách
staveniště v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.

Pokud by k úniku ropných látek došlo, bude dodavatel stavby postupovat podle havarijního
řádu, který bude součástí POV. Zjištění rozsahu kontaminace a provedení případné sanace
bude svěřeno odborné firmě. Zvýšená ochrana bude zajištěna při pracích v blízkosti vodních
toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů. V blízkosti vodních toků dále hrozí nebezpečí
negativního ovlivnění kvality vody, a to při sesunutí výkopové zeminy do vodního toku nebo
při havarijním úniku jiných stavebních materiálů (beton, nátěrové hmoty). Toto riziko je
poměrně malé, v POV budou definovány postupy a opatření pro minimalizaci ovlivnění
vodních toků v průběhu výstavby.
Dalším rizikem havárie během výstavby s možností negativního ovlivnění životního prostředí
a veřejného zdraví je požár na staveništi. Toto riziko bude minimalizováno dodržováním
příslušných požárních předpisů. Součástí POV bude zajištění předávání informací v případě
vzniku požáru dotčeným orgánům samosprávy, správním úřadům a veřejnosti a evakuační
plán v případě požáru v blízkosti sídel. Při hloubení zářezů a ražení tunelů existuje riziko
ohrožení stability hornin, posuny půdy a tím statické ohrožení okolního terénu a případných
konstrukcí nebo budov. Toto riziko bude minimalizováno podrobným zhodnocením
geologických poměrů a volbou technologie hloubení tak, aby takové nehodě bylo zabráněno.
Po výstavbě a zprovoznění silnice R35 dojde k významnému snížení nehodovosti v
porovnání se současným stavem. Současná silnice I/35 bude plnit funkci místní komunikace
s odpovídajícím provozem. Riziko dopravních nehod bude na nové silnici nižší než na
stávající I/35, na nízké úrovni jej lze udržet řádnou údržbou povrchu vozovky, zejména v
zimním období. Rovněž je nezbytné zpracování havarijního řádu, v němž je specifikována
dostupnost lékařské záchranné služby, útvarů požární ochrany, způsob řízení zásahů apod.
S havarijním řádem musí být seznámeny všechny dotčené organizace a obce. V případě, že
se na vybudované přeložce vyskytne úsek častých nehod, je nutné přijmout opatření (např.
změnu dopravního značení nebo omezení rychlosti).
Případné riziko může vzniknout únikem pohonných hmot a olejů nebo jiných škodlivých látek
z motorových vozidel. V takovém případě může být okolní prostředí znečištěno unikajícími
látkami z havarovaného vozidla, tj. pohonnými látkami, přepravovaným materiálem apod.
Nejzávažnějšími havarijními situacemi v tomto smyslu jsou velkoobjemové úniky ropných
látek z havarovaných cisteren. Tyto úniky mohou ovlivnit kvalitu vod a půdy v okolí
komunikace. Oproti současnému stavu bude komunikace odkanalizována s vedením vody
přes retenční a usazovací nádrže, retenční nádrže a zasakovací prvky budou navrženy tak,
aby bylo minimalizováno riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími
látkami. Lze tedy konstatovat, že vybudování komunikace celkově sníží riziko úniku
škodlivých látek do povrchové či podzemní vody a půdního prostředí, a to i přes nárůst
objemu dopravy po jejím vybudování. Možnou havarijní situací je v tomto smyslu například
poškození stěny nádrže s následným průsakem znečišťujících látek do okolní půdy. Tomuto
riziku je nutno zamezit pravidelným kontrolováním stavu kanalizačního systému silnice.
V případě krátkodobé neprůjezdnosti silnice R35 způsobené např. nehodou nebo živelní
pohromou budou opatření srovnatelná se stavem na jiné dálnici nebo rychlostní silnici v ČR.
Policie postižený úsek uzavře a doprava bude odkláněna po silnicích nižších tříd tak, aby
pohyb automobilů mimo rychlostní silnici byl omezen na nejnutnější míru. Zároveň budou
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řidiči ve sdělovacích prostředcích informováni o nastalé situaci a budou jim doporučeny jiné
trasy. Tato opatření budou trvat řádově několik hodin a protože se mohou významně
dotknout obyvatel okolních obcí, je třeba před zprovozněním silnice R35 projednat se
složkami IZS a jednotlivými obcemi optimální objízdné trasy. Silnice R35 bude alternativou k
dálnici D1 a její zprovoznění sníží negativní vlivy na obyvatele obcí v okolí D1.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou charakteristiku havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.

Posouzení použitých metod hodnocení
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
D.V.1. MEFA 06
MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci
ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Program MEFA 06 tyto emisní faktory obsahuje,
zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Mefa 06
umožňuje výpočet emisí následujících sloučenin:
Anorganické látky

Organické látky

oxidy dusíku (NOx)

suma uhlovodíků (CxHy)

oxid dusičitý (N02)

methan

oxid siřičitý (S02)

propan

oxid uhelnatý (C0)

1,3-butadien

tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd

Program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem
pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPR0JEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z
dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci
modelu byla použita již získaná a ověřená emisní data o vozidlech z řady testů v zemích EU.
Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA „Handbook Emission Factors for Road
Transport", která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve
Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
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dalších zahraničních metodik (C0RINAIR, C0PERT) a zejména výsledků emisních testů
charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní
charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u nákladních vozidel, kde je produkce
emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické
průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském
regionu.
Emisní model MEFA 06 zahrnuje dynamickou emisní skladbu vozového parku (podíl vozidel
jednotlivých emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích v reálném provozu). Výpočet
emisí probíhá v rozlišeních na osobní, lehké nákladní, těžké nákladní automobily a autobusy
se zohledněním druhu paliva (benzín, diesel, LPG nebo CNG). Model zahrnuje vedle intenzit
dopravy a složení dopravního proudu i charakteristiky jízdy (rychlost, plynulost, sklon
vozovky).

D.V.2. Model ATEM
Pro vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byl použit model ATEM, který je v nařízení
vlády č. 597/2006 Sb. uveden jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu
znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o Gaussovský disperzní model rozptylu znečištění,
který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a meteorologických
údajů [6, 7]. Je založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře.
Model umožňuje:
-

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého
počtu bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší

-

výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních
bodů tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického
informačního systému (GIS) a podány v mapové formě

-

výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu

-

výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je
charakteristická pro určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této
oblasti

Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid
dusičitý. Pro výpočet koncentrace N02 se vychází z výpočtu koncentrace NOx, avšak ve
vstupních datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOX a tento poměr je nutno znát pro
každý jednotlivý zdroj (např. pro automobilovou dopravu se hodnota N02 pohybuje obvykle
mezi 0,04 a 0,10). Na základě vzdálenosti zdroje a referenčního bodu a velikosti rychlosti
proudění v úrovni ústí zdroje je nejprve určen čas nutný k překonání dané vzdálenosti.
Následně je vypočten imisní poměr NO2/NOX, který závisí na této časové hodnotě, výchozím
poměru NO2/NOX a limitním poměru NO2/NOX dle meteorologických podmínek.

D.V.3. Model Hluk+
Modelování hlukové zátěže bylo provedeno pomocí programu Hluk+ ver. 8.20.profi. Program
umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí, způsobeného dopravními a
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stacionárními zdroji akustického zatížení. Program zahrnuje aktualizovanou metodiku pro
výpočet hluku z dopravy, publikovanou MŽP ČR v roce 2005. Použití uvedeného
výpočtového programu, pro posuzování hluku ve venkovním prostředí, je akceptováno
dopisem Hlavního hygienika České republiky č. j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne
21. února 1996.
Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované komunikaci
a dopravním proudu tento model umožňuje:
-

výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech

-

výpočet polohy charakteristických izofon LAeq

-

vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq

Počítačový model Hluk+ umožňuje na základě grafického zadání konkrétní situace, dat
nutných pro charakteristiku komunikace a dopravního proudu vypočítat polohu
charakteristických izofon LAeq a hladinu hluku v jednotlivých vybraných, tzv. referenčních
bodech. Model umožňuje simulaci podélného profilu trasy, včetně uvažovaných zářezů,
násypů a estakád a zohlednění jejich vlivu na šíření zvukových vln. V modelových výpočtech
je také zohledněna morfologie terénu. V souladu s uvedenou metodikou byl uvažován faktor
F1; který zohledňuje předpoklad postupné obměny vozového parku za vozidla s nižší
hlukovou emisí.
Komunikace je vždy rozdělena do několika homogenních přímkových úseků v měřítku, které
odpovídá reálné situaci. Každý homogenní úsek má jednotnou intenzitu a skladbu dopravy,
podélný sklon a výšku násypu nebo hloubku zářezu. Prostředí, ve kterém dochází v
extravilánu k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno jako pohltivé. Výpočet izofon a jejich
zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sítě bodů. Pro každý bod je proveden
samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony se pak zjišťuje pro jednotlivé trojúhelníky
pomocí logaritmické interpolace. Navzájem si odpovídající body se stejnou hodnotou LAeq
jsou propojeny izofonami. Model Hluk+ umožňuje zvolit tři různé hustoty sítě výpočtových
bodů. Pro tento projekt byla ve všech případech volena nejvyšší hustota („jemný výpočet" 1000 bodů na jedno zobrazení). Výpočty byly provedeny pro denní i noční dobu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi závazné metody pro
hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a zdravotnictví.
V předložené dokumentaci není uveden seznam použité literatury.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Porovnání „Nulové“ a „Aktivní“ varianty
V dokumentaci EIA bylo provedeno přehledné porovnání vlivů výstavby silnice R35 se
stavem bez realizace této komunikace:
„Nulovou variantou" je stav v roce 2025 při zakončení silnice R35 v MÚK Ostrov, bez jejího
pokračování dále na východ. Nejedná se tedy o současný stav, neboť za předpokladu
„nulové varianty" je nutno očekávat na stávající silnici I/35 v úseku Ostrov - Staré město
poměrně výrazný nárůst dopravní zátěže, která sem bude přivedena silnicí R35 od Hradce
Králové. Aktivní variantou je prodloužení silnice R35 nejméně po MÚK Staré město, spíše
však dále až po Mohelnici.

Vyhodnocení vlivů „nulové" a „aktivní" varianty dle jednotlivých složek ŽP:
-

v případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní
hodnocení nové komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní
zatížení rychlostní silnice bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající
silnici I/35 v nulové variantě, ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby.

-

u kvality ovzduší jsou přínosy méně výrazné než u hluku, jelikož imisní zátěž z nové
silnice zasahuje větší území než hluk, u něhož bude zajištěna ochrana dotčené
zástavby pomocí protihlukových clon.

-

z hlediska celkových vlivů na obyvatelstvo a sídla převažují výrazně pozitivní vlivy,
neboť vedle snížení hlukové a imisní zátěže v centrální části sídel lze očekávat také
podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak revitalizaci
centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.

-

vlivy na podzemní vody lze považovat v souhrnu za srovnatelné, za předpokladu
realizace opatření navržených v této dokumentaci, resp. i dalších opatření dle
podrobného hydrogeologického průzkumu. Z dostupných podkladů vyplývá, že ke
kvantitativnímu ovlivnění vodárenských zdrojů pravděpodobně dojde ve dvou
lokalitách, a to v prostoru Cerekvice - Pekla a v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav.
Zde je nutno především provést na základě průzkumných prací optimalizaci trasy tak,
aby bylo toto riziko minimalizováno, případně zajistit příslušná kompenzační opatření
k náhradě dotčených zdrojů vody. Současně je zcela nezbytné zamezit kvalitativnímu
ovlivnění podzemních vod během stavby i provozu silnice pomocí nadstandardních
bezpečnostních opatření.

-

na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni přesune
tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku
těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.
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-

obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění
zejména malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného
území. Z tohoto důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby
bylo toto riziko minimalizováno.

-

v případě kvalitativního ovlivnění povrchových vod jsou samostatným problémem
posypové soli a nebezpečné látky. Spotřeba posypových solí se podstatně zvýší,
neboť bude nutno udržovat stávající silnici I/35 i novou R35, proto je nutné omezit
odvodnění do vodotečí tak, aby nedošlo k nadlimitnímu nárůstu chloridových iontů.
Riziko znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami se však po vybudování
komunikace podstatně sníží, neboť silnice R35 bude proti těmto únikům příslušným
způsobem zabezpečena.

-

trvalý zábor zemědělské půdy patří mezi významné negativní vlivy nové komunikace.
To je dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby
se maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a
přijatelným) dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.

-

ze stejného důvodu je možné vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu
považovat za poměrně mírné, i když jde přirozeně o vlivy negativní. Dojde k určitému
narušení biotopů, k zásahům do některých hodnotnějších ploch i k nutnému kácení
dřevin. Trasa je však navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i
doporučení k optimalizaci trasy, navržená v předložené Dokumentaci.

-

vlivy na migraci živočichů jsou nejednoznačné. Stávající silnice I/35 tvoří (resp. po
nárůstu dopravy bude tvořit) velmi významnou migrační bariéru. Po vybudování R35
dojde k odvedení dopravy ze stávající silnice, která se tak stane pro živočichy
poměrně průchozí - bude se jednat o běžnou silnici II. třídy. Vznikne ovšem nová
bariéra v trase silnice R35 a bude záviset na její průchodnosti, zda bude výsledný
efekt v součtu negativní či pozitivní. Na trase R35 je v projektu plánováno mnoho
mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky), další jsou navrženy v předložené
Dokumentaci, a to právě s cílem výsledný bariérový efekt minimalizovat.

-

archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné
provést odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v
předložené Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto
předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.

-

vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit rovněž jako mírně negativní. Komunikace
vytvoří nový krajinný prvek a zasáhne tak do stávajících struktur. Na druhé straně je
možné vyzdvihnout skutečnost, že se tak neděje v nejcennějších částech krajiny
daného regionu, což je do značné míry výsledek optimalizace trasy R35. Při realizaci
opatření k zapojení silnice do krajiny, tj. zejména ozelenění včetně dosadeb
navazujících porostů, je možné vliv hodnotit také jako přijatelný.

Celkově tak lze vlivy „aktivní“ varianty hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality
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ambivalentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody (negativní zejména z
hlediska kvantitativního ovlivnění, avšak pravděpodobně pozitivní ve smyslu snížení
rizika znečištění vod)

Porovnání vlivů základní trasy a subvariant
Předkládaný záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech je záměr
navržen také v subvariantě. V obou případech mají varianty různou míru vlivů. Nejdůležitější
vlivy a střety jednotlivých variant v úseku subvarianty Sedliště-jih jsou uvedeny v následující
tabulce:
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih
Základní trasa

Subvarianta Sedliště - jih

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
3

3

Násypy: 6 154,5 tis. m
3
Zářezy: 7 156,4 tis. m
3
Celkem: 13 310,9 tis. m
3
Bilance: -1 001,9 tis. m

Násypy: 6 484,8 tis. m
3
Zářezy: 6 448,6 tis. m
3
Celkem: 12 933,40 tis. m
3
Bilance: 36,2 tis. m

Vliv na kvalitu ovzduší
pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,5 - 1,5 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,1 - 1,3 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
Litomyšli mezi 3,0 - 6,5 µg.m
Litomyšli mezi 2,0 - 6,0 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
-3
obcích Sedliště a Kornice mezi 0,5 - 1,4 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 0,9 - 1,4 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
obcích Sedlišté a Kornice mezi 0,5 - 2,3 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 1,3 - 2,4 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
dodatečných opatření
dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc bez splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
dodatečných opatření
pouze s protihlukovými stěnami o délce/výšce
570/3, 480/3 a 240/2,5 m
představuje zcela nový zdroj hluku v území

vede podél stávajícího tradičního zdroje hluku v
oblasti (stávající silnice I/35)

Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
948 777 m .rok
-1

Končinský potok - navýšení průtoku 1,4 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
21,8 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-1

Končinský potok - navýšení průtoku o 2,5 l.s
-1
Kornický potok - navýšení průtoku o 2,1 l.s
-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
17,4 l.s
-1
Kornický potok - 109,0 l.s
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Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
průchod navrženým OP 2. stupně Bohuňovice, přiblížení k OP Cerekvice-Pekla na vzdálenost
přímo v OP je navržena křižovatka Řídký
100 - 200 m v úseku dlouhém cca 3,5 km
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 282 330 m
2
II. třída ochrany - 805 820 m
2
Celkový zábor - 2 794 676 m
2
zábor PUPFL 84 734 m

zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

Vliv na flóru a ekosystémy
jeden střet s lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem)

jeden střet s lokalitou velkého významu přemostění Kornického potoka a průchod přes
porosty vlhkých luk

Vliv na faunu a migraci
vytváří novou migrační bariéru v dosud
průchozím území

zvyšuje počet migračních bariér soustředěných
v jednom koridoru

Vliv na ÚSES
přechod 1 lokálního biokoridoru, nepřemostěn,
mosty do vzdál. 300 m

přechod 1 lokálního biokoridoru, most dl. 50 m,
výšky 6,5 m.

Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
vede ve větší vzdálenosti od sídel

vede v menší vzdálenosti od sídel
vede ve vzdálenosti cca 150 m od židovského
hřbitova ležícího na okraji města Litomyšle

bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje
bydlení

konflikt s plánovanými plochami rozvoje bydlení
(Řídký, Nedošín, Litomyšl)

Vliv na krajinný ráz
vedena větší délku v zářezech
vedení v krajině nedotčené velkými
antropogenními strukturami

vedena ve větší míře po náspech
větší rozsah viditelnosti z obcí
vedena v souběhu se stávajícími strukturami, v
odděluje část území a vytváří větší „ostrov" mezi krajině tradiční a antropogenními strukturami
pozměněné
I/35 a R35
odděluje část území a vytváří menší „ostrov"
mezi I/35 a R35
nutnost realizace protihlukových stěn
Vliv na archeologické památky
průchod lokalitou Němčice (průchod 1 lokalitou) průchod velmi významnými lokalitami Nedošín a
Sedliště (celkem průchod 4 lokalitami)
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Pozn.: Opravena chyba dokumentace spočívající v záměně velikosti záboru ZPF mezi
subvariantou základní trasa a Sedliště – jih.

Vyhodnocení vlivů „základní trasy" a „subvarianty Sedliště – jih“ dle jednotlivých složek ŽP:
-

Z hlediska vlivů na ovzduší vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní
trasa (nižší vlivy z hlediska imisních limitů).

-

Z hlediska vlivů hluku vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní trasa
(nižší vlivy z hlediska hlukových limitů).

-

Vlivy na povrchové vody jsou méně významné u základní trasy, kde se předpokládá
podlimitní vliv na Končinský potok. Významnější vlivy jsou u subvarianty Sedliště-jih,
kde je vedle Končinského potoka ovlivněn i potok Kornický.

-

Vlivy na podzemní vody obou variant jsou srovnatelné. Potenciálně větší riziko je v
případě vlivu na vodní zdroj Bohuňovice ve var. Sedliště-jih, na druhé straně zdroj
Cerekvice - Pekla je významnější. V obou variantách se však předpokládá splnění
takových podmínek, které možnost ovlivnění vodárenských zdrojů prakticky vyloučí.

-

Vlivy na půdu jsou méně významné u subvarianty Sedliště - jih, která vykazuje menší
zábor půd v I. třídě ochrany ZPF a v součtu I. a II. třídy ochrany ZPF (dle
Metodického pokynu ministerstva zemědělství č.j. 1067/96 k zákonu č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění). U subvarianty Sedliště –
jih vzniká poměrně velká plocha obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd
v úzkém pásu mezi uvažovaným záměrem a stávající I/35.

-

U vlivů na flóru a ekosystémy vykazuje méně významné vlivy základní trasa, která
vyvolá jeden střet s lokalitou malého významu (lesní porost ve svahu nad
Končinským potokem). Významnější vlivy vykazuje subvarianta Sedliště-jih, která
vyvolá jeden střet s lokalitou velkého významu (přemostění Kornického potoka a
průchod přes porosty vlhkých luk).

-

V případě vlivů na faunu a migraci živočichů nelze rozhodnout, zda je vhodnější
soustředění více bariér do jednoho koridoru, či vytvoření nové bariéry v dosud
volném prostoru.

-

U vlivů na krajinu a krajinný ráz lze konstatovat, že základní trasa přináší větší vlivy
v krajině dosud nedotčené silniční stavbou většího rozsahu (uvažovaná R35).
Subvarianta Sedliště – jih přináší větší vlivy ve formě rozsáhlejšího souběhu s další
významnou silniční stavbou (uvažovaná R35 a stávající I/35) a vykazuje vyšší
intenzitu vlivů na krajinu. Z hlediska vizuálních vlivů na krajinu vykazuje méně
významné vlivy základní trasa, která je uvažována ve větší míře v zářezech, zatímco
subvarianta Sedliště – jih je vedena ve větší míře po násypech a navíc vyžaduje
realizaci protihlukových stěn.

-

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou méně významné u základní trasy
(průchod jednou archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy
(průchod 4 archeologickými lokalitami).
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Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak
vede ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými
plochami rozvoje bydlení. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy na rozvoj
sídel. Jednak vede v menší vzdálenosti od sídel, jednak je v konfliktu s plánovanými
plochami rozvoje bydlení (Řídký, Nedošín, Litomyšl).

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové vody, na
flóru a ekosystémy, na hmotný majetek a kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje
menší vlivy základní trasa.

-

U vlivů na podzemní vody, na faunu a migraci živočichů a na krajinu jsou vlivy
základní trasy a subvarianty Sedliště - jih srovnatelné.

-

U vlivů na půdu vykazuje menší vlivy subvarianta Sedliště – jih.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Litomyšle vykazuje základní trasa a tím je také vhodnější
k realizaci. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí
a tím je také méně vhodná k realizaci.

Následující tabulka pak obsahuje obdobné vyhodnocení pro subvariantu Janov.
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Janov
Základní trasa

Subvarianta Janov

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
množství zeminy při výstavbě srovnatelné
Vliv na kvalitu ovzduší
změny průměrných ročních koncentrací v okrajové změny průměrných ročních koncentrací v okrajové
zástavbě Janova:
zástavbě Janova:
-3
-3
-3
-3
pokles PM10 o 2,9 µg.m ,nárůst N02 o 1 µg.m
pokles PM10 o 3,6 µg.m ,nárůst N02 o 0,8 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
s protihlukovou stěnou o délce 260 m a výšce 3 m dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
s protihlukovou stěnou o délce 1400m a výšce 3m s protihlukovou stěnou o délce 1000m a výšce 3m
Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
953 410 m .rok
-

vlivy na nárůst průtoků a koncentrací Cl srovnatelné
Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
Srovnatelný, obě varianty procházejí navrženým OP 2. stupně Janov

107

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré
Město):
Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

2

I. třída ochrany - 1 286 929 m
2
II. třída ochrany - 820 701 m
2
Celkový zábor - 2 814 156 m
2
zábor PUPFL 85 044 m

Vliv na flóru a ekosystémy
srovnatelný
Vliv na faunu a migraci
vede v trase stávající silnice - vytváří pouze jednu vytváří dvě bariéry – rychlostní silnici a
migrační bariéru
doprovodnou komunikaci, avšak v území nízkého
migračního významu
Vliv na ÚSES
srovnatelný
Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
ve vzdálenosti 400m od zástavby Janova

vede ve vzdálenosti 480m od zástavby Janova

vytváří nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova

doprovodná komunikace vede mimo zástavbu
Janova

Vliv na krajinný ráz
větší rozsah protihlukových stěn

větší rozsah vedení dvou silnic v souběhu

Vliv na archeologické památky
kontakt s okrajem archeologické lokality Janov

archeologické lokalitěJanov se trasa vyhýbá

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, na hmotný majetek a
kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje menší vlivy subvarianta Janov.

-

U vlivů na vody, na flóru a ekosystémy a na krajinu jsou vlivy základní trasy a
subvarianty Janov srovnatelné.

-

U vlivů na půdu, na faunu a migraci živočichů vykazuje menší vlivy základní trasa.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Janova vykazuje subvarianta Janov a tím je také vhodnější
k realizaci. Základní trasa vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí a tím je také
méně vhodná k realizaci.
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4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).

Základní charakteristiky variant trasy R35
Základní

Délka

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového
oblouku

800 m

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Počet a délka tunelů

Směrové vedení
Základní trasa
Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever
110

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

k Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.

Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
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Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35

-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty

112

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

K PREVENCI,
KOMPENZACI

V posuzované dokumentaci byla navržena řada opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:

Opatření pro fázi projektové přípravy (DUR)
Opatření k ochraně ekosystémů a krajiny
-

-

prověřit možnosti následujících dílčích optimalizací trasy a zapracovat je do projektu v
maximální možné míře:
1)

km 35,5 - 36,0, tunel Homole: mírné prodloužení tunelu v obou směrech (cca 50
- 100 m) za účelem minimalizace zásahů do lesního porostu (východní portál) a
oddálení stavebních prací od hranice navrženého VKP (západní portál)

2)

km 44,9, průchod trasy remízem s prameništěm: posun trasy směrem na
jihozápad mimo dotčený porost

3)

km 49,5 - 50,5, přemostění Končinského potoka: mírný posun trasy směrem k
jihu mimo navržené VKP Švábenice. Dále prodloužení mostu pokud možno v
obou směrech, prioritně však ve směru západním tak, aby jeho počátek byl
mimo prostor navrženého VKP Švábenice

4)

km 52,5 - km 52,7, přemostění Kornického potoka (jen varianta Sedliště - jih):
mírné prodloužení mostu i přes část louky

5)

km 69,0 - 71,0, průchod lesními porosty mezi sídly Gajer a Starý Valdek:
přiblížení silnice R35 maximálně ke stávající trase silnice I/35 za účelem
omezení zásahů do lesního porostu

6)

km 75,7 - 75,8, přemostění Třebovky: prodloužení severovýchodního konce
mostu přes přilehlou louku

7)

km 77,1 přemostění Dětřichovského potoka a doprovodného stromového
porostu: prodloužení mostu až za hranici stromového porostu (a též koryta
Dětřichovského potoka)

8)

84,8 - 84,9, lesní porost severně od obce Kunčina: mírný posun trasy na jih
mimo lesní porost

9)

km 85,5 - 85,8, lesní porost: mírný posun směrem na jih tak, aby trasa zasáhla
pouze jižní část lesa namísto jeho rozdělení na dvě části

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod. Na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů
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v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení

- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
1)

maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (zejména násypy, okolí
portálů tunelů, předpolí mostů)

2)

ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami, vysázení pásů keřů na
vnější straně podél stěn

3)

návaznost výsadeb na prvky zeleně v bezprostředním okolí

4)

využití druhů odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území - zejména
dubohabřiny, místy též olšiny (v případě lužních porostů)

5)

současně využití druhů odolných proti imisím a zejména zasolení

6)

dosadby alejí u překládaných komunikací, které R35 křižuje

7)

dosadby navržených a dosud nefunkčních prvků ÚSES, přednostně
biokoridorů křižujících R35 a biocenter v jejím bezprostředním okolí

8)

zapojení tělesa silnice v místech vysokých náspů a předpolí mostů do krajiny
pomocí větší plochy zeleně, která druhově naváže na případné blízké porosty

9)

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

10)

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské
hodnoty stromů

11)

použití kvalitních školkařských výpěstků, stromů v minimální velikosti 12/14
ZB, kotvených třemi kůly s úvazky, zajištěných proti okusu zvěří

12)

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí. (Investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení.)

13)

projekt bude obsahovat specifikaci plánu následné péče a údržby dřevin

-

navrhnout řešení odvětrání tunelu Dětřichov tak, aby větrací šachta, veškeré provozy
a přístupové komunikace nezasáhly do prostoru navržené evropsky významné
lokality Hřebečovský hřbet, přírodní památky ani jejich ochranného pásma. V
maximální míře realizovat tyto objekty v blízkosti stávajících cest, omezit na minimum
kácení porostu

-

v rámci přípravy řešení odvětrání tunelu Dětřichov zpracovat variantní rozptylovou
studii a navrhnout takové řešení, které omezí imisní dopady na vegetaci
Hřebečovského hřbetu při zachování podmínek ochrany obyvatel okolních sídel
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navrhnout takové řešení mostů přes vodoteče, které minimalizuje zásahy do toků a
břehových porostů, zejména v případě přemostění Loučné a Končinského potoka

Opatření ke snížení dělícího efektu komunikace
-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci drobné i větší fauny a na
jejím podkladě navrhnout optimální technická opatření (mosty, propustky) tak, aby byl
minimalizován dělící efekt silnice

-

veškeré vodoteče včetně nejdrobnějších přemostit (nikoliv zatrubnit)

-

délku podchodů a mostů v místě křížení s migračními trasami a biokoridory ÚSES
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostatečná šířka suché volné
plochy, kterou mohou pro přesun využít i středně velcí savci. U křížení vodotečí a
cest s doprovodnou vegetací prodloužit mosty alespoň částečně i za pás vegetace.

-

na cca 69,5 km vybudovat migrační průchod (např. v místě plánovaného přemostění
místní komunikace), který alespoň částečně kompenzuje omezení migrační trasy v
prostoru Kozlovského hřbetu

-

na km 87,5 - dořešit úpravu mostu na polní cestě (biokoridor) tak, aby umožňoval i
migrační funkci

-

na cca 90,2 km navrhnout propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných
savců, který bude respektovat plánovaný lokální biokoridor

-

v rámci kompenzačních výsadeb zajistit i dosadby navržených a nefunkčních prvků
ÚSES, zejména biokoridorů zajišťujících průchod skrz těleso silnice R35

-

vedle navržených mostů a prvků ÚSES vybudovat v tělese silnice další mostky nebo
suché trubní propusti, které umožní průchod alespoň drobných živočichů (bez větších
problémů je to možné formou malých propustků v náspech silnice), a to zejména v
místech, kde lze předpokládat zvýšenou migraci: území, kde rychlostní komunikace
bude protínat lesní komplexy, křížit vodní toky a nivy vodních toků nebo procházet v
blízkosti vodních ploch. Tyto průchody nebudou vázány pouze na křížení prvků
ÚSES. Umístění propustků navrhne migrační studie.

-

minimálně v úsecích vymezených v migrační studii zahrnout do projektu oplocení
nebo zábrany proti vniknutí zvěře na vozovku. Optimálně realizovat oplocení podél
celé trasy, což je i v současnosti častá praxe.

-

ve spolupráci s orgány ochrany přírody navrhnout vybudování malých vodních
nádržek (nebeských rybníčků) v místech migrace obojživelníků.

-

zajistit možnost bezpečného překonání silnice pro pěší a cyklisty v místech
významných pěších tras (spojení obce s železnicí, frekventované turistické a
rekreační cesty apod.)

-

pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, zajistit v návrhu
projektu možnost přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky.
Po přesném zaměření trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho
přerušení vytyčit novou přístupovou trasu.
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Opatření k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta. To je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

Opatření k ochraně podzemních vod
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum. Na jeho základ
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace. V rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod. Současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35. V
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR
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-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů. Návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami.
Odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií.
Nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu.

-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce. S tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
ped haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným. Tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby.

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Opatření k ochraně obyvatel
-

v místech kontaktu komunikace s obytnou zástavbou prověřit v dalším stupni
projektové dokumentace možnost posunu trasy dále od obytné zástavby

-

v dalším stupni projektové dokumentace zpracovat podrobnou akustickou studii
včetně řešení ochrany jednotlivých budov, navrhnout protihlukové stěny v rozsahu
nutném ke splnění limitu pro chráněný venkovní prostor staveb 55 dB ve dne a 45 dB
v noci. V místech, kde není možné zajistit splnění limitu pro chráněný venkovní
prostor staveb na úroveň 55 dB ve dne a 45 dB v noci (dle Dokumentace jde jen o
jeden dům v lokalitě Český Lačnov) stěnu dimenzovat na 60 dB ve dne a 50 dB
v noci a v dotčeném domě zajistit splnění limitu pro chráněný vnitřní prostor stavby na
úrovni 40 dB ve dne a 30 dB v noci

-

v technickém řešení mostů v blízkosti sídel věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů
a dilatačních spár z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých
vozidel
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do projektu vegetačních úprav zapracovat i výsadby izolační zeleně s protiprašnou
funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou

Opatření k ochraně archeologických památek
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let). Přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Opatření k ochraně půdy
-

v místech náchylných k erozi řešit likvidaci dešťových vod zasakováním pomocí
technických prostředků, které erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody
apod. V těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu
půdy před odnosem přívalovou vodou.

Opatření k Plánu organizace výstavby
-

-

v rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory,
sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umístěny:
1)

mimo kontakt s obytnou zástavbou

2)

mimo lokality významnějších ekosystémů kategorie I. - III., vymezených v této
dokumentaci

3)

mimo plochy lesa a souvislé porosty dřevin

4)

mimo plochy prvků ÚSES

5)

mimo ochranná pásma podzemních vod

6)

v dostatečné vzdálenosti od vodních toků

7)

mimo lokality archeologických nalezišť, vymezené v této Dokumentaci nebo
identifikované na základě dalších průzkumů

v rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v
maximální míře vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy
(kategorie I. a II. dle této Dokumentace), dle možností vyloučit i jejich zbytečný
kontakt s vodotečemi a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních toků

Další opatření ve fázi přípravy projektu
-

v rámci dokumentace pro územní řízení provést přesné výškové a směrové zaměření
trasy
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-

upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledněny
požadavky na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k požadavkům dotčených
obcí

-

vypracovat havarijní plán pro fázi výstavby a zajistit jeho schválení

Opatření pro fázi přípravy a provádění stavby
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les. To se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně.

-

případné jedince rostlin a živočichů přemístit do srovnatelných biotopů. Záchranný
přesun je významný zejména u druhů s omezenou mobilitou (čmelák, mravenec,
obojživelníci, ještěrky apod.). Musí být realizován v co nejkratší době před zahájením
stavby v daném úseku, ovšem při respektování vhodných ročních období pro odchyt
a přesun jedinců příslušného druhu a se striktním dodržením požadavků zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pro tento zásah je třeba
zažádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště
chráněných druhů.

-

veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, haldy
zeminy, betonárny, obalovny, manipulační plochy) umisťovat zásadně mimo lesní
plochy, mimo porosty dřevin rostoucích mimo les a nivní louky

-

minimalizovat zásahy do lesních porostů, dřevin a nivních luk na nezbytně nutnou
míru

-

veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo
vegetační období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)

-

pro přístupové komunikace zejména v lesních porostech využívat v maximální míře
existujících cest

-

zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky
v nivě toků, zvláště Loučné a Končinského potoka

-

před zahájením kácení stromů zejména v lesních porostech ověřit případná doupata
drobných savců a zajistit přesun nalezených jedinců

-

plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních
druhů rostlin, po ukončení stavby tyto plochy rekultivovat

-

na všech migračních trasách a v dalších místech s vyšší pravděpodobností vniku
živočichů (zejména savců a obojživelníků) na vozovku provést oplocení nebo jiné
ohrazení komunikace
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-

těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegetačních
úprav (viz výše), při výsadbě používat stanovištně odpovídající druhy

-

realizovat veškeré kompenzační výsadby (prvky ÚSES, stromořadí, plošné výsadby
pro zapojení silnice do krajiny apod.)

-

všechny vybudované usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod
-

v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací zahájit monitoring stavu a
kvality podzemních vod

-

seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi výstavby
a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek

-

v rámci technologické přípravy stavby prokazatelně zkontrolovat technický stav všech
dopravních a mechanizačních prostředků zejména pak z hlediska úkapů ropných
látek a možnosti případného úniku provozních kapalin

-

ve fázi výstavby díla udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky v dobrém
technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu

-

běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci s
ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech
k tomu určených na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Staveniště vybavit
dostatečným množstvím sanačních prostředků.

-

deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků

-

v úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod a v místech
hlubších zářezů neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí,
včetně pohonných hmot (s výjimkou nezbytných případů - málo pohyblivé stroje, v
těchto případech je nutno zajistit opatření k zamezení úniku PHM do prostředí). V
ostatních úsecích zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním únikům.

-

při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela minimalizováno

-

v místě křížení s vodními toky zabránit splachu znečišťujících látek (nerozpuštěné
látky, úkapy ropných látek) z ploch dotčených výstavbou

-

zajistit předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a
mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka), totéž platí i pro dešťové vody
odtékající z plochy staveniště

-

zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době
výstavby komunikace provádět v souladu s platnou legislativou
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-

v místech průchodu stavby ochrannými pásmy vodních zdrojů nebo přiblížení k jejich
hranici zajistit na stavbě odborný dozor ochrany podzemních vod

-

v případě zasažení hladiny podzemní vody (mimo tunely se nepředpokládá) zajistit
opatření k zamezení kontaminace podzemní vody

-

při budování tunelů použít v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů takovou
techniku, která minimalizuje kvantitativní ovlivnění zdrojů pitné vody včetně lokálních
(např. pravděpodobně sanace tryskovou injektáží)

-

průběžně sledovat ukazatele kvality i případného kvantitativního ovlivnění vodních
zdrojů. V případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající kompenzační opatření, tj.
např. sanaci zdroje, v případě výrazného kvantitativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření.

-

zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný
odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek
komunikací apod.

-

v místech, kde by těleso komunikace mohlo zabraňovat odtoku vody z míst ve svahu
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorbě zavlhčených nebo
podmáčených míst. Na výtoku minimalizovat nebezpečí eroze půdy vsakovacími
příkopy nebo trativody.

-

eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.

Opatření k ochraně obyvatel
-

veškeré provozy spojené s emisemi znečišťujících látek a hlukem (deponie zeminy,
štěrkovny, obalovny, betonárny apod.) umisťovat zásadně mimo kontakt s obytnou
zástavbou

-

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

-

provádět důsledné čištění automobilů a všech strojů vyjíždějících ze stavby

-

zakrývat přepravovaný materiál a zeminu na vozidlech

-

při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě:
1)

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

2)

uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby a v případě
stížností zajistit nápravu bez zbytečných odkladů

3)

zajistit pravidelné skrápění staveniště

4)

práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat přednostně
mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky
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stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností umísťovat ve větší vzdálenosti
od obytné zástavby, příp. do přístřešků

realizovat příslušná protihluková opatření (zejména clony) v rozsahu dle podrobné
akustické studie

Opatření k ochraně půdy
-

dočasné zábory půdy omezit na nejnutnější minimum

-

pro umístění doprovodných provozů, technického zázemí, skladů apod.
upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality (třída ochrany I. a II.)

-

provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF

-

zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence
vzniku erozních rýh. V případě nutnosti zabezpečit okamžitě po provedení zářezu a
násypu stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa osázením vhodnou vegetací
či technickými prostředky

-

pro budování násypů používat výhradně materiál bez obsahu znečišťujících
organických a anorganických látek znečišťujících půdu

Opatření k ochraně archeologických nalezišť
-

v dostatečném předstihu (optimálně několika let) před zahájením stavby zahájit
archeologický průzkum celé trasy nedestruktivními metodami (letecké snímkování,
pěší sběr, detektory kovů). Průzkum je vhodné zahájit přednostně v úsecích, u nichž
lze předpokládat dřívější zahájení stavby (obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle).

-

zajistit odborný archeologický dozor na stavbě

-

před zahájením skrývky ornice provést sondáž rýhováním - rozsah bude určen v
odborném projektu v rámci projektové přípravy stavby, pravděpodobně se bude
jednat o úsek od počátku trasy po Litomyšl a okolí Starého Města

-

skrývku ornice provádět pomocí strojů, které nepřejíždějí po již skryté ploše (např.
stroj UDS, ne buldozer). Buldozery a podobnou mechanizaci lze použít jen s
výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou
vyloučit.

-

ve vybraných lokalitách určených odborným projektem provést detailní průzkum s
ručním prosíváním či proplachováním ornice (dle dosavadních poznatků jde o jednu
lokalitu u Končinského potoka a dvě jižně od Sedliště v případě varianty Sedliště-jih)

-

v dalších částech trasy provést záchranný archeologický výzkum v případě zjištění
archeologických nálezů
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Opatření k omezení množství produkovaných odpadů
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

Opatření v době provozu komunikace
Opatření k ochraně obyvatel
-

po uvedení rychlostní silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích,
kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. Podmínkou
kolaudace stavby jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb o prokazatelném dodržení hygienického limitu
hluku z dopravy, které bude provedeno v součinnosti s orgánem ochrany veřejného
zdraví. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná
protihluková opatření.

-

zajistit údržbu izolační zeleně a její případné dosadby

Opatření k ochraně ekosystémů
-

zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst. Uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu.

-

provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci

-

zajistit provoz vzduchotechnického systému odvádějícího emise z tunelu Dětřichov
tak, aby byly minimalizovány imisní dopady na vegetaci Mladějovského vrchu

Opatření k ochraně vod
-

pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám. Povinnost
vypracovat havarijní plán ukládá § 39 vodního zákona. Náležitosti havarijního plánu a
nakládání se závadnými látkami stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

-

pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace, zajistit
údržbu jímek a odlučovačů. Na základě kontrol provést případné udržovací práce tak,
aby odvodňovací příkopy a propustky nezůstávaly zaneseny splaveninami, zarostlé,
poškozené mrazem nebo vymleté vodou. Prohlídky je nutno provádět dvakrát ročně po jarním tání a na podzim před zámrazem.
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-

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

-

zajistit monitoring stavu vodních zdrojů v lokalitách určených podrobnějším
hydrogeologickým průzkumem, v případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření

S těmito opatřeními lze rámcově souhlasit.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek v rámci procesu EIA byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

K

Vyjádření k přepracované dokumentaci (verze 2)
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Domašice
23. 9. 2010
Občanské sdružení Domašice nesouhlasí se závěrem, že varianta Sedliště-jih představuje
větší zátěž pro životní prostředí, z těchto důvodů:
1) Je potřeba klást velký důraz i na „obtížně kvantifikovatelné jevy“ a ne je jen odbývat
konstatováním jejich „nepochybného významu". Základní trasa výrazně zvyšuje
fragmentaci krajiny a vytlačuje zvěř dál od Litomyšle. Velký problém by způsobily změny
v tradičním rozložení zátěže z dopravy - nová silnice by nutila lidi ke znovuzvážení svých
předchozích rozhodnutí, kde chtějí žít, protože vytváří nový zdroj hluku. Varianta
Sedliště-jih kopíruje tradiční dopravní koridor.
2) Zábor půdy je posuzován zmateně - v tabulce na str. 207 jsou zaměněny údaje základní
varianty a varianty Sedliště-jih. Trasa Sedliště-jih zabere půdy podstatně méně.
3) Posouzení kvality půdy je nepřesné - opět zaměněny údaje v tabulce na str. 207.
Základní varianta postihuje kvalitní řepařské půdy, varianta Sedliště-jih červenice,
slínovatě a podzoly, což je mj. i názor Asociace soukromých zemědělců.
4) U kvality půdy by měl být posuzován i aktuální stav - značná část ornice v trase Sedlištějih byla v nedávné době odnesena vodou.
5) Je potřeba uvažovat i o vlivu záboru půdy na budoucí obhospodařování pozemků.
Varianta Sediště-jih vede většinou po hranicích pozemků, nebudou nutné drahé
kompletní pozemkové úpravy. Zbytková pole varianty Sedliště-jih by byla většinou
snadno dostupná i ze stávajících polních cest. U základní varianty by bylo nutné
vybudovat nové cesty, což by znamenalo další zábor půdy.
6) Varianta Sedliště-jih výrazně neomezuje rozvoj obcí. Mohou se rozvíjet jinými směry, než
jak předpokládají současné územní plány (v případě Litomyšle vč. opomíjených
integrovaných obcí). Plány budou muset akceptovat územní plán vyššího celku Pardubického kraje. Počet obyvatel v Litomyšli dlouhodobě stagnuje (za posledních 100
let se zvýšil počet obyvatel samotného města o pouhý jeden tisíc, za posledních 30 let se
nezvýšil vůbec) a v poslední době mírně klesá; vzhledem k demografickému výhledu pro
celou zemi bude klesat i nadále.
7) Pomalý růst Litomyšle nebyl městu na škodu, ale spíše k užitku. Dnes je lákavým
turistickým cílem právě díky pomalejší moderní výstavbě, která nestihla výrazněji narušit
historický ráz města.
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8) Nesouhlasíme s tvrzením, že základní varianta neovlivní Kornický potok. Odvodnění
celého úseku mezi Bohuňovicemi a Němčicemi je řešeno vsakováním, což může
způsobit velké problémy při přívalových deštích, veškerá voda z celého úseku odteče do
Kornického potoka.
9) Na trase varianty Sedliště-jih je sice více archeologických nalezišť, ale ty jsou určená jen
na základě povrchových sběrů, jejichž vypovídací hodnota je omezená.
Pravděpodobnost, že by byly nutné větší archeologické průzkumy, je velmi malá.
10) Souhlasíme s názorem, že Kornice by nebyly odříznuty v případě varianty Sedliště-jih od
města.
11) Vzhledem k těžké situaci veřejných financí je potřeba počítat s velmi pomalou výstavbou
R35. Proto hrozí, že R35 bude po několik let končit před Litomyšlí a veškerá doprava
bude proudit po průtahu městem. Proto považujeme za vhodné uvažovat o výstavbě
obchvatu města, který by se později dal využít jako jeden směr budoucí R35. Obchvat
vystavěný v trase základní varianty by byl mnohem delší, proto dražší a obtížněji
realizovatelný. Obchvat v trase Sedliště-jih by navíc mohl sloužit dopravě ve městě a
odlehčit centru.
12) Varianta Sedliště-jih znamená pro všechny zlepšení stávajícího stavu. Základní varianta
znamená velké zlepšení pro někoho na úkor druhých.

Za sdružení Ing. Luboš Chaloupka, předseda

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1) S uvedeným názorem je možné souhlasit. V procesu EIA je nezbytné dát přednost
menším vlivům na životní prostředí, v tomto případě se jedná o menší vlivy na obyvatele
zejména v oblasti vlivů hluku a vlivů na ozduší.
2) - 5) V tabulce na str. 207 jsou skutečně zaměněny údaje základní varianty a varianty
Sedliště-jih. Ovšem kapitola B.II.1. Zábor půdy je specifikuje správně. To je také
zohledněno v rámci posudku EIA.
6) a7) Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak vede
ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými plochami rozvoje
bydlení.
8) Odvodnění záměru bude řešeno v následujících technických projektech, v návrhu
stanoviska EIA je stanovena řada pro eliminaci a minimalizaci tohoto vlivu.
9) Vlivy na archeologická naleziště jsou méně významné u základní trasy (průchod jednou
archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy (průchod 4
archeologickými lokalitami).
10) Bez nutnosti vypořádání.
11) Tato připomínka přesahuje možnosti tohoto procesu EIA.
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12) Varianta Sedliště-jih vykazuje dle procesu EIA větší vlivy na životní prostředí.

Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích
23. 9. 2010

a Občanské sdružení Lipovec
29. 9. 2010
(2 totožná vyjádření)

Vyjádření k druhé dokumentaci EIA:
Navrhujeme tuto „doplněnou“ dokumentaci vrátit k přepracování a trváme na tom, že pokud
oznamovatel trvá na projednávání záměru v úseku „MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“, který
je podstatně prostorově odlišný od rozsahu záměru v úseku „Vysoké Mýto – Staré Město“,
pak je naprosto nutné provést nové zahájení procesu EIA od samého začátku, tj. od
zveřejnění oznámení a provedení zjišťovacího řízení.
Odůvodnění a připomínky k doplnění dokumentace:
1. Na str. 6 doplněné dokumentace je uvedeno:
„Trasa je navržena v jedné základní variantě, jedná se o tzv. jižní variantu .... Zúžení
posuzování pouze na jižní variantu vychází z požadavku závěru zjišťovacího řízení".
Je se zde odvoláváno na text ze str. 2, bod „Ad a)" závěrů zjišťovacího řízení, kde MŽP
uvedlo:
„Nadále sledovat a hodnotit řešení, které bude vycházet z konečné podoby ÚP VÚC
Pardubického kraje (jehož schvalovací proces se v současné době blíží do závěrečné
fáze). Soulad navrhovaného řešení s tímto územním plánem je nutno doložit
aktuálním (tj. vztaženým k době předložení dokumentace EIA) vyjádřením KÚ
Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace EIA".
Je to ukázka, jak se MŽP díky protiprávním postupům více a více zaplétá do vlastních
pochybení a jak vlastně svou nedůsledností v dodržování zákonů působí škodu a
zdržování v budování páteřní dopravní infrastruktury. MŽP nikdy nedostalo mandát, aby
„zužovalo" počet variant, které se mají posuzovat. MŽP podle ust. § 7 odst. 5 zákona č.
100/2001 Sb. je oprávněno navrhnout posouzení dalších variant:
„V závěru podle odstavce 3 může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení
záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či
okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z
technických hledisek možné“.
Tedy MŽP není oprávněno počet variant zužovat. Tedy zjišťovací řízení trpí vážnou
vadou a je tedy neplatné stejně jako všechny kroky návazné na tento chybný postup
MŽP.

128

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

2. Toto „zaplétání se" MŽP do svých pochybeni je posíleno tím, že MŽP nedodržuje
základní ustanovení správního řádu o souladnosti řízení. EIA nemůže probíhat v rozporu
se SEA a absence SEA neumožňuje provádět návaznou EIA. V daném případě je zde
dokonce i pro část posuzované věci rozpor s platnou SEA z roku 1999 (viz níže). Pokud k
těmto pochybením ze strany MŽP dochází pro případy, kdy náklady na zmatečný proces
EIA nese státní subjekt, pak dochází navíc těmito pochybeními k nehospodárnostem a
zmaření vydaných veřejných finančních prostředků, a to ve značné výši. Pokud se to
stane poprvé je možné uvažovat z trestního hlediska o pouhé nedbalosti, pokud se tak
děje opakovaně, a tedy vědomě a po upozornění, je namístě zvážit šetření zda se
nejedná o úmysl nebo zda úředník nejednal pod nějakým nátlakem. Proto tímto
vyzýváme vedení ministerstva k zahájení šetření v dané věci a vyvození následků.
Požadujeme písemnou odpověď ministra do 30 dnů s uvedením konkrétních a účinných
opatření k nápravě, která přijal.
3. Zaplétání se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíží do závěrečné fáze...". Toto je nepřípustné v jakékoliv situaci.
Lze odkázat na zrušení části ZÚR kraje Vysočina rozsudkem Nejvyššího správního
soudu č.j. 5 Ao 1/2009 - 186 ze dne 3. července 2009. Nelze vyloučit, že předjímání
nějakých budoucích rozhodnutí spadá dokonce pod trestní zákon stejně tak jak to bylo s
předjímáním výsledku návazného procesu v případě, kdy Nejvyšší soud v trestní věci
potvrdil dva rozsudky soudů nižší instance - viz usnesení Nejvyššího soudu č.j. 7 Tdo
991/2005. Tedy zjišťovací řízení trpí vážnou vadou a musí být opakováno po novém
předložení Oznámení.
4. Zaplétáni se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na „...ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíži do závěrečné fáze...". Tento chybný postup MŽP je ještě dále
akcentován tím, že Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 7 Ao 1/2009-56 ze dne
26. srpna 2009 zrušil podstatnou část koridoru R35 posuzovanou v předmětném
záměru, a tedy tento koridor neexistuje. MŽP tedy jasně nařizovalo a (protože svůj
postup nekorigovalo) nadále zjevně trvá na svém nařízení vycházet z původně
neschváleného a nyní soudem částečně zrušeného dokumentu. Je to tedy jistým
způsobem maření rozsudku soudu, kde se též dá uvažovat o trestně právních aspektech.
5. Zaplétání se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na „...ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíží do závěrečné fáze...". Tento chybný postup MŽP je ještě dále
akcentován tím, že doposud situace s koridorem R35 v prostoru daného záměru nebyla
napravena, naopak, Pardubický kraj zjevně porušil stavební zákon, když vydal ZÚR kraje
pro území jiné než celé území kraje (a proto také ZÚR Pardubického kraje již byly
napadeny žalobou u NSS). V souvislosti s daným a zmatečným procesem EIA je zde
tedy situace, že nemůže být dodržen výše uvedený závěr zjišťovacího řízení, a to ani
kdyby se uvažovalo, že per analogiam by se mohlo substituovat ZÚR Pardubického kraje
za ÚP VÚC Pardubického kraje.
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6. V závěru zjišťovacího řízení se požadovalo, že „Soulad navrhovaného řešení s tímto
územním plánem je nutno doložit aktuálním (tj. vztaženým k době předložení
dokumentace EIA) vyjádřením KÚ Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace
EIA". Tento závěr zjišťovacího řízení nemůže být pominut, neb správní orgán, byť by v
daném úkonu nepostupoval podle správního řádu, musí podle správního řádu dodržet
základní principy správního řádu dle ust. §§ 2 - 8 správního řádu, a tedy MŽP nemělo
právo zveřejnit doplněnou dokumentaci EIA bez neplnění podmínky, kterou samo
stanovilo v závěrech zjišťovacího řízení. Když k tomuto pochybení již ze strany MŽP
došlo, je MŽP povinno napravit své pochybení na základě tohoto explicitního upozornění,
tj, MŽP je povinno řízení EIA zastavit.
7. Poukazujeme na to, že vyjádření Pardubického kraje o souladu s územně plánovací
dokumentací k aktuální územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR Pardubického kraje,
schází, což je zásadní pochybení.
8. Je nutné si navíc uvědomit, že sice zákon č. 100/2001 Sb. sice explicitně nepožaduje,
aby záměr byl v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, ale v daném případě
je toto nezbytné z hlediska naplnění povinnosti MŽP dbát na hospodárné využití
veřejných finančních prostředků. Je zde totiž fundamentální rozdíl od situace, kdy si
Oznámení bez souladu s územním plánem podá soukromý investor. Tento soukromý
investor si sám nese riziko finanční ztráty, pokud se mu nepodaří získat změnu územního
plánu, která by umožnila jeho záměr realizovat. Pokud ale investorem je subjekt
hospodařící s veřejnými finančními prostředky, dopadá na všechny státní subjekty, které
ovlivňují vlastní proces, povinnost bdělosti, zda by se nemohlo stát, že by se staly
spolupodílníky na zavinění ztráty veřejných finančních prostředků a zjevné
nehospodárnosti. V takové situaci se MŽP jako příslušný úřad dle zákona č.100/2001 Sb.
nemůže vyvinit z povinnosti informovat Oznamovatele, státní subjekt hospodařící s
veřejnými finančními prostředky, že v daném případě nelze mít za na jisto položené, že
veřejné finanční prostředky vydané na proces EIA pod vedením MŽP nebudou
proplýtvané. Pokud toto není na jisto položené, je MŽP povinno jinému zabránit
nehospodárnému vydání veřejných finančních prostředků a MŽP je povinno na tuto
skutečnost Oznamovatele prokazatelně, tj. písemně, upozornit. Pokud by státní subjekt i
nadále trval na nehospodárném vydávání veřejných finančních prostředků, je MŽP
povinno oznámit toto pochybení příslušnému Finančnímu úřadu s podnětem ke kontrole.
MŽP v této kauze viditelně chybuje, neb nechává posuzovat za veřejné finanční
prostředky záměr předložený státním subjektem hospodařícím s veřejnými finančními
prostředky v situaci, kdy neproběhly právoplatně procesně povinné procesy územního
plánovaní a SEA, a tedy po rozsudku NSS týkajícího se explicitně posuzovaného
záměru, je zde více než jen riziko nehospodárného vydání veřejných finančních
prostředků. Vyzýváme tímto ministra MŽP, aby provedl v dané věci hloubkové šetření a
vyhrazujeme si právo o věci informovat příslušné orgány finanční kontroly. Požadujeme
tímto, aby ministr nejen věc důsledně prošetřil, ale zaslal nám do 30 dnů písemnou
odpověď, kde budou uvedeny konkrétní a účinná opatření k nápravě, která přijal.
Upozorňuje, že nedůsledným dodržováním zákonů ze strany MŽP mohou vzniknou velké
škody na zpožděních výstavby dopravní infrastruktury.
9. Na str. 6 doplněné dokumentace je uveden odkaz na jiné dokumentace, ale ve vlastní
dokumentaci EIA schází konkrétní podklady, na základě, kterých bylo posuzování
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prováděno. Je naprosto nepřípustné pouze odkazovat, a to ještě naprosto nepřesně na
jakési jiné dokumentace. Informace, které jsou základem posouzení musí být
SEZNATELNĚ integrální součástí textu dokumentace EIA předložené veřejnosti k
vyjádření. Toto v daném případě nenastalo a zveřejněná dokumentace EIA je takto jako
neúplná zatížena těžkou právní vadou.
10. V předložené dokumentaci schází posouzení na NATURA 2000 provedené osobou s
příslušnou autorizací. Posouzení osobou bez autorizace je nepřípustné. Dokumentace
EIA je takto jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
11. V předložené dokumentaci schází je sice přiloženo posouzení na veřejné zdraví, ale toto
posouzení nerespektuje povinně posuzované varianty záměru. Dokumentace EIA je takto
jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
12. Na str. 8 je uvedeno, že není zahrnuto hodnocení MÚK Ostrov. To je zásadní pochybení,
neb každé jednotlivé posuzování EIA musí zahrnout i kumulativní vlivy. Je tedy
nepochybné, že vlivy MÚK Ostrov musí zde být zahrnuty.
13. Na str. 8 je uvedeno, že po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny vyvolané silniční přeložky.
Takovou „dohodu“ nesmělo MŽP učinit, neb vyvolané silniční přeložky jsou nejen
nedílnou součástí záměru, ale musí být i povinně posuzovány z hlediska vyvolaných a
kumulativních vlivů.
14. Na str. 9 je odkaz na neurčitý počet přeložek. Takto nelze postupovat. Vyvolané přeložky
musejí být řádně specifikovány a v procesu EIA plnohodnotně posouzeny. Situace, že
probíhá hodnocení EIA na záměr, kde jím vyvolané dopady nejsou známy, je
nepřípustná.
15. Na str. 9 je odkaz na do procesu EIA nezahrnuté návazné stavby. Schází ale klíčové
stavby požadované legislativou, a to odpočívky. Tyto odpočívky zcela typicky jsou nad
100 vozidel a jako takové musí být posuzovány v EIA. Není možné problém „salámovat“,
takže často mnohahektarové odpočívky se budou řešit samostatně, přestože jsou
nedílnou částí projektu každé komunikace stejné jako napojení na místní a nadmístní
komunikace.
16. Na str. 10 je uvedeno, že R35 převezme část dopravy z D1. Schází ale uvedení, kolik
tisíc vozidel denně této dopravy bude. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
17. Schází ale, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na R43. Toto musí být
explicitně uvedeno pro modelování intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro
hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
18. Schází ale, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na silniční síť ze
severu, zejména ze směru z Německa. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
19. Na str. 10 je odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje. To je nepatřičné, neb tento
dokument už není v právní síle.
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20. Naprosto nesprávné je neposouzení varianty R43 s napojením u Svitav. Zdůvodnění
použité na str. 10 je doslova nesmyslné. To, že v již neplatném ÚP VÚC Pardubického
kraje byla R43 přes Staré město je k dnešnímu dni zcela irelevantní.
21. Tvrzeni na str. 10, že dokumentace hodnotí méně příznivý stav, je nedoložené. Navíc
takto nelze postupovat, neb kdyby to bylo přípustné, pak by se zpracovatel dokumentace
EIA mohl vyhnout jakémukoliv posouzení variant tím, že by místo seznatelného
hodnocení variant, což je jeho úkolem, mohl varianty jen verbálně odbýt. To, že
zpracovatel dokumentace EIA takto rezignoval na klíčový úkol, který je povinen na
základě své autorizace plnit, je důvodem k tomu, aby MŽP zahájilo proces šetření s touto
autorizovanou osobou ve věci odebrání autorizace. Požadujeme tímto písemnou
odpověď v této věci od MŽP, a to do 30 dnů.
22. Intenzity dopravy je nutné hodnotit v širším kontextu, a to včetně dopravy z Brna do
Hradce Králové/Pardubic s využitím D1. Je nepochybné, že tato trasa by byla více
preferována v situaci, kdy by byla realizována masivní zajížďka po R43 do Starého
města.
23. Trasy variant v oblasti, kde byl koridor R35 zrušen rozsudkem Nejvyššího správního
soudu jsou beze změny oproti první variantě dokumentace EIA, čímž je popřen smysl
doplňování dokumentace EIA.
24. Dokumentace odkazuje na str. 226 na seznam 9 výkresů. Tyto nebyly zveřejněny, čím je
znemožněno plnohodnotně dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je tedy zmařeno.
Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně MŽP zveřejňuje dokumentaci
s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
25. Dokumentace odkazuje na str. 226 na seznam 9 příloh dokumentace. Tyto nebyly
všechny zveřejněny, čím je znemožněno plnohodnotné dokumentaci připomínkovat.
Zveřejnění je tedy zmařeno. Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně
MŽP zveřejňuje dokumentaci s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
26. Dokumentace odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek. Stanovisko o souladu s ÚP VÚC
Pardubického kraje je irelevantní, neboť tento dokument není v právní síle. Ostatně ani
toto stanovisko schází.
27. Dokumentace odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek. Tyto nebyly všechny zveřejněny,
čím je znemožněno plnohodnotné dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je tedy
zmařeno. Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně MŽP zveřejňuje
dokumentaci s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
28. Je nutné brát v úvahu i základní principy posuzování situací, kdy jsou potenciálně
překračovány zákonné hlukové limity, kdy se musí k tíži žadatele brát i nejistota měření či
modelování. Toto dokládá např. dopis hlavního hygienika ombudsmanovi ČR (dopis č.j.
32.0-21.6.2007/23679 ze dne 23.7.2007). Toto není respektováno.
29. Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „... dbají
vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy
nebo povinnostmi dotčené osoby“. MŽP proto musí zastavit proces EIA do schválení
ZÚR Pardubického kraje, který zahrne i celý koridor R35.
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30.Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „…, aby
nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje „.
MŽP nesmí neoprávněné zatěžovat veřejnost zmatečným řízením o EIA k R35, kde se
dokonce ani nezabývá platným stanoviskem SEA z roku 1999, které MŽP vydalo pod č.j.
/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99. Toto stanovisko SEA je pro MŽP závazné a může být
překonáno jedině SEA pro plnohodnotné ZÚR Pardubického kraje.
31.Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „..., aby
nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje „.
MŽP nesmí neoprávněně zatěžovat veřejnost zmatečným řízením o EIA k R43, které je v
rozporu dokonce s platným rozhodnutím SEA z roku 1999, které MŽP vydalo pod č.j.
/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99 a kde je R43 vyloučena. Toto stanovisko SEA je pro
MŽP závazné a může být překonáno jedině SEA pro ZÚR JMK.
32. Celá EIA je zatížena těžkou právní vadou. Podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
se totiž provádí posouzení záměru na KAPACITU záměru a ne na jakékoliv jiné
parametry, které mohou být odvozovány z nějakých predikcí, jak bude záměr
provozován. Podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. musí být v části B/l/2 popsána
„Kapacita (rozsah) záměru". Kapacitou dopravní komunikace se nerozumí očekávaná
(nějak predikovaná) intenzita dopravy v nějakém, na zákonu 100/2001 Sb. nezávisle
stanoveném časovém horizontu (např. 10, 20, 30 let). Provoz komunikace totiž není
povolován na dobu určitou a není ani povolován (ani stanoviskem EIA ani jinak) na
nějaké (mezní) hodnoty intenzit dopravy, které někdo předikuje. Kapacitou záměru u
doprávní silniční komunikace počet vozidel, které tato komunikace je kapacitně schopna
přepravit. Oznamovatel záměru musí věrohodně doložit jak vysoce kapacitní silnici
navrhuje budovat. Pro věrohodné určení kapacity dopravní silniční komunikace je nutné
vycházet např. z všeobecně uznávaných norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73
6110. Zde je kapacita komunikace vázána na definovaný pojem „Úroveň kvality dopravy
(ÚKD)". Zjednodušeně řečeno kapacita komunikace R43 je dána počtem průběžných
jízdních pruhů a kapacita každého ze 4 předpokládaných pruhů je cca 20 tis. vozidel
denně, tj. jako kapacitu R35 a R43 je nutno brát celkem cca 80 tis. vozidel denně.
Zpracovatel dokumentace EIA zásadním způsobem a vědomě chybuje, neb kapitolu B/l/2
požadovanou přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. s názvem „Kapacita (rozsah)
záměru“ si svévolně přejmenoval na „Rozsah záměru" a kapacitu záměru neuvedl. Je
tedy nutné dokumentaci EIA bez dalšího odmítnout neboť nesplňuje požadavky zákona.
Stejně tak je nutné odmítnout posudek, který se nevypořádal s tímto dokumentovaným
pochybením.
33. Kapacita záměru, tedy údaj o cca 80 tis. vozidel denně, musí být podle zákona základem
i všech imisních a hlukových studií a musí být brán jako základní vstupní parametr pro
posuzování z hlediska NATURA 2000. Předložené posouzení je ve všech těchto částech
naprosto chybné, neboť nevychází z parametru požadovaného zákonem.
34. Podle závazných závěrů zjišťovacího řízení měly být v Dokumentaci EIA jednotlivě a
věcně vypořádány všechny připomínky (tj. všech subjektů) podané ve zjišťovacím řízení.
Toto se nestalo, což je zásadním pochybením zpracovatele Dokumentace EIA.
Dokumentaci EIA je tedy nutné vrátit ŘSD k přepracování a doplnění. Trváme na úplném
naplnění zákonného procesu EIA včetně splnění všech podmínek ze závěrů zjišťovacího
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řízení, tj. i plného vypořádání všech připomínek (tj. všech subjektů) podaných ve
zjišťovacím řízení, a to v doplněné Dokumentaci EIA.
35. Připomínky podané musí být citovány plně a ne zkracovány a přeformulovávány. Stalo se
tak pro prakticky všechny níže uvedené a dříve uplatněné připomínky. Zpracovatel
dokumentace vážně pochybil a vážně pochybilo i MŽP, které tento problém ponechalo
bez povšimnutí a doplněnou dokumentaci zveřejnilo. Na všech níže uvedených
připomínkách trváme a požadujeme jejich korektní vypořádání.
36. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Proces EIA byl zahájen oznámením pro úsek R35 „Vysoké Mýto - Staré Město". V
grafické reprezentaci v oznámení záměru této záměr nesahal západně od obce
Zámrsk. Není přípustné, aby po provedeném oznámení a zjišťovacím řízení byla
zpracována dokumentace pro jiný prostorově podstatně odlišný záměr a dokonce aby
byl měněn název procesu EIA. Úsek „MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" má západní
ukončení o řadu kilometrů více k západu a zasahuje tak i do prostoru obcí, které
nebyly zasaženy záměrem projednávaným ve zjišťovacím řízení. Záměr, pro který je
nyní předložena dokumentace EIA, je tedy podstatně prostorově odlišný od rozsahu
původního záměru v úseku „Vysoké Mýto - Staré Město". To je zcela nepřípustné a
toto samotné diktuje nutnost zahájit proces EIA od samého počátku.“
Odvolávání se na ust. § 7 odst. 5 cit. zákona je v dané situaci zcela nepřípadné, neboť to
nebylo MŽP, kdo rozhodl o předložení dokumentace na záměr o téměř 10 km delší a
nejedná se ani o novou variantu, ale prostě o 10 dalšího záměru, což je záměr, který sám
o sobě podléhá posuzování EIA. Je vhodné, aby si MŽP uvědomilo, že pokud volí taktiku,
že vědomě či z nedbalosti připouští nepřípustné kroky v procesu EIA, dává tím
argumenty odpůrcům posuzovaného záměru, což tito mohou uplatnit u soudu při
územním řízení a budou pak úspěšní a dojde k zpoždění možnosti realizovat předmětný
záměr, což mohou být i miliardové škody a bude nutné zjišťovat, kdo to zavinil.
37. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Proces EIA pro R35 musí být v souladu s navazujícími komunikacemi. Tomu v
daném případě tak není, protože není správně řešena návaznost na R43. Koridor pro
R43 je nyní stanoven v závazné Politice územního rozvoje jako koridor s možným
zakončením jak u Moravské Třebové tak u Svitav. Proces EIA není tedy v souladu se
schválenou Politikou územního rozvoje a musí být brány v úvahu obě varianty
koridoru R43 dle Politiky územního rozvoje."
Seznatelné porovnání variant nelze nahrazovat tvrzením, že byl do posuzování brán
nějaký „horší stav". To, že se potenciálně jedná o „horší stav" musí být seznatelně
doloženo, a to je právě účelem hodnocení EIA. Resignováním na seznatelné posouzení
variant je vážnou chybnou zpracovatele dokumentace, která podle našeho názoru
zakládá důvod k odebrání jeho autorizace. Proto tímto navrhujeme zahájit řízení o
odebrání autorizace a požadujeme písemnou odpověď do 30 dnů.
38. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následné MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
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„Ministerstvo životního prostředí odůvodněným způsobem vrátilo oznamovateli, ŘSD,
k přepracování dokumentaci EIA pro R43 v úseku od Svitávky po R35, a požaduje
aby byl hodnocen i koridor R43 ve směru na Svitavy. Z důvodu integrity rozhodování
centrálního orgánu, MŽP, je nyní nutné důsledně brát v úvahu toto rozhodnutí a
posuzování dokumentace EIA pro jakýkoliv úsek R35 musí také brát v úvahu možný
koridor R43 ve směru na Svitavy. Toto posuzované dokumentace nenaplňuje a proto
není v jejím posuzování možné pokračovat."
Seznatelné porovnání variant nelze nahrazovat tvrzením, že byl do posuzování brán
nějaký „horší stav". To, že se potenciálně jedná o „horší stav" musí být seznatelně
doloženo, a to je právě účelem hodnocení EIA. Resignování na seznatelné posouzení
variant je vážnou chybou zpracovatele dokumentace, která podle našeho názoru zakládá
důvod k odebrání jeho autorizace. Proto tímto navrhujeme zahájit řízení o odebrání
autorizace a požadujeme písemnou odpověď do 30 dnů.
39. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Trasa R43 vymezená v ÚP VÚC Pardubického kraje byla nejprve zpochybněna
samotným Zastupitelstvem Pardubického kraje, které ve stejný den, 14.12.2006, kdy
byl schválen ÚP VÚC Pardubického kraje, schválilo zadání pro změnu ÚP VÚC
Pardubického kraje, kdy měla být posuzována jiná trasa R35 než, která byla téhož
dne schválena. V této věci sice došlo v meziobdobí k posunu, ale věc dořešena není,
neboť ÚP VÚC Pardubického kraje je typem rozhodnutí, které je podle rozhodnutí
Ústavního soudu napadnutelné u Nejvyššího správního soudu. Jedním ze základních
pochybení při pořizování ÚP VÚC Pardubického kraje bylo nedodržení postupu
závazného pro MMR a celou státní správu, tj. respektování usnesení vlády č.
741/1999, které požadovalo koridor R43 Brno - Svitavy vymezit v procesu nového
územního plánu pro brněnskou aglomeraci (viz Příloha č. 1 bod e) tohoto UV). Tento
fakt nebyl zatím napadnut u Nejvyššího správního soudu, nicméně ÚP VÚC
Pardubického kraje u NSS již napaden byl, a to pro protiprávní postup při vymezování
koridoru R35. NSS vydal rozsudek č. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009, kterým
zrušil „územní plán velkého územního celku Pardubického kraje schválený
zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 se v části vymezení ploch a
koridorů veřejně prospěšných staveb D1 - stavba rychlostní silnice R35 se všemi
jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s
napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u
Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď…“. Tímto neexistuje žádná
schválená trasa pro R35 a nelze tedy smysluplně pokračovat v procesu ElA pro
posuzovaný úsek R35.“
Je nesprávné odvolávat se na zákon č. 100/2001 Sb. a zamítat výše uvedenou námitku.
Pro případ, že neexistuje žádná schválená trasa komunikace v územně plánovací
dokumentaci totiž vůbec není možné vést proces EIA. Proces EIA je návazný na územně
plánovací postupy, neb je přímo provázán s procesem návazným na územní plánování.
Je provázán s procesem územního řízení. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. totiž naprosto
jednoznačně v ust. § 43 odst. 5 uvádí, že „Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů
podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s
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vydaným územním plánem". MŽP proto bylo povinno zamezit neoprávněnému čerpání
veřejných finančních prostředků pro předmětný proces EIA, kde ani jedna trasa není v
souladu s územně plánovací dokumentací ZUR Pardubického kraje a tedy ani s
územními plány obcí na trase. Protože se jedná o závažné pochybení MŽP i ŘSD,
požadujeme, aby ministr MŽP věc nechal prošetřit a nechal zjednat nápravu, aby
nepokračovalo zneužívání veřejných finančních prostředků, které by mohlo i nést aspekty
trestného činu. Pokud šetření ministra potvrdí, že mohlo dojít k trestnému činu, je ministr
povinen věc ohlásit orgánům činným v trestním řízení. Požadujeme písemnou odpověď
do 30 dnů s uvedením výsledků šetření a konkrétních kroků k nápravě.
40. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Vzhledem k právnímu vakuu ve věci trasy R35 a vzhledem k probíhajícímu procesu
pořizování Zásad územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje není možné
pokračovat v procesu EIA pro předmětný úsek R35 do doby právoplatného schválení
ZÚR Pardubického kraje.“
Je nesprávné odvolávat se na zákon č. 100/2001 Sb. a zamítat výše uvedenou námitku.
Pro případ, že neexistuje žádná schválená trasa komunikace v územně plánovací
dokumentaci totiž vůbec není možné vést proces EIA. Proces EIA je návazný na územně
plánovací postupy, neb je přímo provázán s procesem návazným na územní plánování.
Je provázán s procesem územního řízení. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. totiž naprosto
jednoznačně v ust. § 43 odst. 5 uvádí, že „Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů
podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s
vydaným územním plánem". MŽP proto bylo povinno zamezit neoprávněnému čerpání
veřejných finančních prostředků pro předmětný proces EIA, kde ani jedna trasa není v
souladu s územně plánovací dokumentací ZUR Pardubického kraje a tedy ani s
územními plány obcí na trase. Protože se jedná o závažné pochybení MŽP i ŘSD,
požadujeme, aby ministr MŽP věc nechal prošetřit a nechal zjednat nápravu, aby
nepokračovalo zneužívání veřejných finančních prostředků, které by mohlo i nést aspekty
trestného činu. Pokud šetření ministra potvrdí, že mohlo dojít k trestnému činu, je ministr
povinen věc ohlásit orgánům činným v trestním řízení. Požadujeme písemnou odpověď
do 30 dnů s uvedením výsledků šetření a konkrétných kroků k nápravě.
41. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Podle rozsudku NSS č. 1 As 111/2008-363 ze dne 20. května 2009 je judikováno, že
„Jinými slovy - byla-li daná varianta v procesu SEA vybrána nezákonně, nemůže být
další rozhodnutí (tj. stanovisko EIA), které stojí na tomto podkladu, zákonné" a „ je-li
nezákonné stanovisko SEA, je tím samým nezákonné i stanovisko EIA". Po zrušení
části koridoru R35 rozsudkem NSS č. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009 je
nezákonná i SEA k ÚP VÚC Pardubického kraje, a tedy pokud nemá být nezákonný
tento předmětný proces EIA, pak musí být pozastaven do doby provedení nové SEA,
tj. SEA k ZÚR Pardubického kraje.“
Připomínka nebyla vůbec vypořádána.
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42. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Dokumentace EIA musí být odmítnuta, neboť zcela zamlčela dopravní význam a
funkční zařazení R35 jako součásti evropské sítě TEN-T."
Doplnění je nedostatečné, neb nelze je doplnit konstatováním, že se jedná o síť TEN-T,
ale je nutné posoudit také dopady takto vzniklé, a to včetně nárůstu dopravy v transevropském měřítku, vlivů složení dopravního proudu (tj. vyšší než průměrný podíl těžké
kamionové dopravy a její rozložení do celé noční doby), atd. Je nutné také vzít v úvahu
specifické formulace v Politice územního rozvoje, článek (23).
43. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Dokumentace EIA musí být odmítnuta, neboť je zmatečná i z hlediska návaznosti na
R43. Na str. 8 se uvádí, že R43 naváže u Starého Města, na str. 26 je R43
definována jako Brno - Svitavy.“
Oprava nebyla provedena. Definice R43 musí být v souladu s PÚR.
44. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Je naprosto nedostatečně zpracováno modelování dopravních intenzit. Není ani
zpracováno na standardně používaný výhled 30 let, tj. do roku 3039, ale není
zejména nijak vyhodnocen budoucí stav dopravy po napojení na síť TEN-T a zejména
na R43. Nejsou naprosto zhodnoceny klíčové otázky převedení dopravy z dnešní
D1.“
Výhled na 30 let je standardně používanou dobou pro predikce. Navíc upozorňujeme, že
nestačí provádět posuzování na nějaké predikce. Nic takového zákon č. 100/2001 Sb. v
platném znění neumožňuje a státní správa smí činit jen to, co zákon nařizuje a nic jiného.
Posuzování EIA tedy musí být v souladu s dikcí cit. zákona, který nařizuje přisuzovat
záměry z hlediska jejich kapacity a rozsahu. Kapacitou je v daném případě 80 tisíc
vozidel/denně – detaily jsou rozebrány výše.
Dokumentaci EIA, stejně jako oznámení EIA, je nutno odmítnout a vrátit oznamovateli jako
nedostatečně zpracované. Není možné pokračovat v procesu EIA, protože je tu nebezpečí
plýtvání veřejnými finančními prostředky ve velkém rozsahu.
Žádáme MŽP, aby postupovalo v souladu se zákony a principy dobré státní správy a bez
prodlení Oznámení EIA i Dokumentaci EIA vrátilo oznamovateli jako neprojednatelné.
Za občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích
doc. Petr Firbas
předseda OS
Za občanské sdružení Lipovec
Ing. Jan Vaňous
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předseda OS

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodům:
1. – 5.:
Postup procesu EIA kritizovaný v rozsáhlých připomínkách není v rozporu s žádným
ustanovením zák. č. 100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č.
100/2001 Sb. nikde nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se
záměrem předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu
dalších variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
6. – 8.:
Vyjádření KÚ Pardubického kraje je uvedeno v Části H - Příloha dokumentace EIA.
9.:
Citace podkladů, ze kterých čerpala dokumentace je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.
V přílohách dokumentace je nutno uvést podklady, které se bezprostředně dotýkají procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
10.:
V příloze dokumentace je uvedeno povinné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody,
že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymazené ptačí oblasti ani na evropsky
významné lokality. V takové případě se žádné posouzení na NATURA 2000 provedené
osobou s příslušnou autorizací nezpracovává.
11.:
Posouzení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno dle příslušných metodik a v souladu s §19
zák. č. 100/2001 Sb.
12.:
Kumulativní vlivy MÚK Ostrov jsou v respektovány v dostatečné míře pro proces EIA.
K bodu 13. a 14.:
Vlivy silničních přeložek budou řešeny samostatnými procesy EIA včetně kumulativních vlivů.
15.:
Odpočívky nejsou v současné době přesně specifikovány. V případě jejich realizace budou
samostatnými procesy EIA včetně kumulativních vlivů.
16. - 18., 22.:
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy z D1, R43 a ze severu.
19.:
Odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje se nijak nepodílí na posuzování vlivů na životní
prostředí.
138

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

20. a 21.:
Dokumentace zde dokládá, že hodnotí méně příznivý stav (s vyšší dopravní zátěží), což je
povinností zpracovatele dokumentace.
23.
Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu záměru
s územně plánovací dokumentací.
24., 25.:
Zákon č. 100/2001 Sb. v § 8 stanoví, že příslušný úřad zveřejní na internetu vždy alespoň
textovou část dokumentace.
26.:
Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu, odboru
strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
27.:
Stanovisko a vyjádření jsou součástí dokumentace a v jejím rámci byly zveřejněny.
28.:
Jak hluková, tak rozptylová studie jsou zpracovány podle závazných metodik a respektují
příslušné nejistoty měření a modelování.
29. a 30.:
Dle zák. č. 100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm
ÚPD.
31.:
EIA k R43 není předmětem tohoto procesu EIA.
32. a 33.:
EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu životního prostředí a ochrany
veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus) vyžadují striktně stanovení
výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty vycházejícími ze sčítání dopravy,
výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.
34. a 35.:
Uvedené připomínky byly v dokumentaci i doplněné dokumentaci vypořádány dostatečným
způsobem (dle požadavků zák. č. 100/2001 Sb.).
36.:
Zák. č. 100/2001 Sb. nikde nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela
totožný se záměrem předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné
možnosti návrhu dalších variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
37.:
Uvažování nejhoršího možného stavu je povinností zpracovatele dokumentace. Dle zák. č.
100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm ÚPD.
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38.:
Koridor pro R43 ani R43 není předmětem tohoto procesu EIA.
39. – 41.:
Dle zák. č. 100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm
ÚPD.
42.:
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy evropské sítě TEN-T.
43.
V rámci procesu EIA byly řešeny maximální intenzity bez ohledu na detailní napojení R43.
44.:
Výhled 30 let není standardně používaný ani nijak legislativně parametrizovaný. Pouze dle
hygienických předpisů by měl být zpracován výhled na cca 10 let. V dokumentaci
použitý
výhled k roku 2025 je zcela dostatečný. Navíc pro vzdálenější výhled nejsou k dispozici
přesné emisní parametry motorových vozidel.
EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu životního prostředí a ochrany
veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus) vyžadují striktně stanovení
výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty vycházejícími ze sčítání dopravy,
výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.

Občanské sdružení R35 Litomyšl
doručeno 7. 10. 2010
Stanovisko občanského sdružení „ R35 Litomyšl“ k doplňku EIA R35 dle § 8 odst. 2 a 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ve věci doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní silnice R35
v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“ na životní prostředí.
V souladu s výše uvedeným zákonem Vám zasílám stanovisko našeho občanského sdružení
k doplňku EIA R35 v níže uvedených třinácti stručných bodech:
1. Pokračování chybných rozhodnutí - původní nesmyslné rozdělení města komunikací by
pokračovalo dál, pojďme chyby napravit a ne v nich pokračovat
2. Došlo by k oddělení městské části Kornice od vlastního města, přestože jsou zde
dlouhodobě patrné integrační snahy
3. Územní plán města předpokládá ve směru na městskou část Kornice výstavbu rodinných
domů - je to jediná oblast, kam se může město rozvíjet
4. Narušení historického rázu města
5. Zábor zemědělské půdy
6. Dopad na zdraví obyvatel
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7. Střet s lokalitou velkého významu
8. Násypy zeminy
9. Vliv na archeologické památky
10. Domy u komunikace I/35
11. Ohrožení rybníků
12. Vodní tok Gregorka
13. Židovský hřbitov
ad 1)
Ti, kteří o umístění komunikace protínající město Litomyšl před třiceti lety rozhodovali, učinili
osudové chybné rozhodnutí, kdy narůstající dopravu ze Smetanova náměstí přesunuli nikoliv
za město, ale novou komunikací rozetnuli město na dvě částí. Následky tohoto rozhodnutí
nese město dodnes. Jestliže dojde k rozdělení města na dvě části, jedná se o jizvu, kterou
není možné ani po dalších desítkách let zacelit. Oddělením dvou částí města od sebe (bez
ohledu na množství podchodů, nadchodů či přechodů) totiž město ztrácí svoji integritu. V
některých městech je přirozenou dělící hranicí řeka, rozdělující město na dvě části. Ta však
mívá charakter klidné, odpočinkově zóny. Oproti tomu v našem případě rozdělila město
frekventovaná komunikace, na které se v průběhu let provoz zmnohonásobil. Negativní
dopad na zdraví obyvatel města je nesporný. Chybu, která před třiceti lety nastala, nyní
můžeme napravit. Máme šanci obnovit územní integritu města a umístit nově budovanou
dálnici tak, aby se město dopravně zklidnilo a současně aby se umožnil další rozvoj města
směrem severním a směrem severovýchodním. Je naší povinností tuto šanci využít.
Nepokračujme v chybných rozhodnutích a přestaňme město rozdělovat. Jestliže
dokumentace EIA přičítá základní variantě psychologické a estetické dopady, měla by se
adekvátně tomu zmiňovat i o dopadech estetických a psychologických subvarianty Sedliště jih, která bude město i nadále rozdělovat.
ad 2)
Nedílnou součástí města jsou totiž Kornice. Je to městská část, nikoliv samostatná obec.
Oddělit tuto městskou část dálnicí by znamenalo zopakovat tutéž chybu po třiceti letech.
Věříme, že se tak nestane, že jsme se již dostatečně poučili. Tato městská část se jednou
spojí s vlastním městem zástavbou. Nebude to jistě v horizontu několika málo let, ale
nepochybně se tak jednou stane. Územní plán města předpokládá výstavbu rodinných domů
směrem ke Kornicím. Tato výstavba s podporou města již před lety začala, když desítky lidí
zakoupily stavební parcely a zahájily výstavbu. Naopak rozvoj části města Kornice se
předpokládá v opačném směru, tedy na jih a jihozápad. Není možné ignorovat tyto integrační
snahy a umístit mezi tyto rozvíjející se městské části dálnici. A v tomto případě se nebavíme
o pouhé přeložce stávající rychlostní komunikace. Všeobecně známými jsou odhady, podle
kterých má tato komunikace odlehčit stávající dálnici Dl až čtyřiceti procenty jejího nynějšího
provozu! Kdo může s vážnou tváří umístění podobné komunikace do rozvojového prostoru
města navrhovat? A kdo to půjde říct těm lidem, kteří tam staví ty rodinné domy?
ad 3)
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Další rozvoj města totiž není myslitelný bez prostoru. Prostoru, jehož se obyvatelům města
pro bydlení a rekreaci již nyní téměř nedostává. Ve směru na Svitavy vzniká průmyslová
zóna, další ve směru na Vysoké Mýto. V těchto případech se jedná jednoznačně o pozitivní
snahu města, přinášející pracovní příležitosti. Logicky však toto území bydlení a rekreací
sloužit nemůže. Celý jih a jihozápad města je však rovněž uzavřen, a to podnikatelskou
činností společnosti Školky Litomyšl s.r.o. Přínos této společnosti pro město je rovněž
nepochybně kladný, je významným a stabilním zaměstnavatelem, nabízí své produkty
obyvatelům, pro obyvatele je její areál jistě přijatelnější ve stávající „zelené podobě" než při
odlišné činnosti, např. průmyslové výrobě, ale zásadním negativem je, že je oplocením jejího
areálu prakticky znemožněn volný pohyb obyvatel a další rozvoj výstavby směrem na jih, a to
po celé délce města, od silnice na Osík až po silnici na Morašice. Dalších volných
rozvojových ploch mnoho není. Město se nemůže rozvíjet pouze směrem na Poličku, neboť v
těsné blízkosti se nachází samostatná obec Benátky. Za tohoto stavu je zcela přirozeným
východiskem další rozvoj města směrem na Kornice, kde je zcela logicky plánována platným
územním plánem města další zástavba rodinných domů.
ad 4)
Odmítáme dálnici rovněž z důvodu obavy o narušení historického rázu našeho města.
Zámek spolu s okolím je památkou UNESCO, je národní kulturní památkou, ve městě je
památková zóna. Snaha maximálně přiblížít dálnici historickému centru města je
nesmyslným hazardem s dědictvím našich předků. V tomto smyslu nesouhlasíme se
závěrem dokumentace EIA, podle kterého se vedení rychlostní komunikace nedotkne
nemovitých kulturních památek.
ad 5)
Přestože se na první pohled může zdát, že je u základní varianty v porovnání se
subvariantou Sedliště - jih větší zábor zemědělské půdy, pravý opak je pravdou. V Tab. E.2 Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih jsou u položky Vliv na půdu a lesy
obě varianty administrativní chybou zpracovatele zaměněny. Nicméně z tabulky vyplývá, že
celkový zábor pozemků je u obou variant srovnatelný. Ve skutečnosti tomu tak ale není!
Zatímco základní varianta rozděluje zemědělské pozemky na přibližně stejně velké a bez
problémů obhospodařovatelé lány, u subvarianty Sedliště - jih tomu tak není. Tato
subvaríanta totiž do značné míry vede trasu budoucí rychlostní komunikace podél stávající
komunikace I/35. Tím mezi těmito dvěma komunikacemi vzniká pruh zemědělské půdy v
šířce 10 až 190 metrů, který je buď zcela neobhospodařovatelný, nebo velmi ztíženě
obhospodařovatelný, s výrazně sníženými výnosy. Tento zásadní dopad na zemědělskou
půdu však v dokumentaci prozatím zohledněn není, neboť v dokumentaci je uvažován pouze
zábor vlastním tělesem komunikace. To je závažná chyba stávající dokumentace EIA. Nelze
totiž porovnávat pouze množství pozemků vlastního záboru, ale je potřeba též přičíst tyto
související neobhospodařovatelné pozemky. Jejich negativní dopad nelze opomenout, neboť
subvarianta Sedliště - jih přináší znehodnocení dalších téměř 45 hektarů zemědělské půdy!
Přesné porovnání variant okolí Litomyšle (zahrnuje území obcí Bohuňovice, Litomyšl, Řídký,
Sedliště a Tržek) je potom následující (údaje jsou v m2):
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Základní trasa Varianta Sedliště jih
Neobhospodařovatelné
Součet
pouze komunikace pozemky při variantě Sedliště Sedliště jih
jih
celkem
295101

112337

112337

2.tř

110105

143784

2000

145784

3.tř

66026

121778

215300

337078

4.tř

7649

41277

177300

218577

5.tř

6153

4425

53000

57425

celkem

485036

423601

447600

871201

ochrany

Z uvedeného vyplývá, že zábor pozemků v okolí Litomyšle při základní variantě činí pouhých
48,5 ha, zatímco při subvariantě Sedliště - jih činí téměř dvojnásobek, a to 87,1 ha.
Subvarianta Sedliště - jih je tedy k zemědělské krajině mnohem méně citlivá. Tuto zásadní
skutečnost však dokumentace EIA vůbec nezmiňuje a tento dopad na zemědělskou půdu
zcela ignoruje, resp. tento úhel pohledu otáčí v neprospěch základní varianty.
ad 6)
Z dokumentace EIA jednoznačně vyplývá, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak z
hlediska hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví obyvatel příznivější základní varianta
(vzdálenější od centra města) v porovnání z tzv. subvariantou Sedliště - jih (přibližující se
centru města). Bylo jednoznačně konstatováno, že uvedením rychlostní komunikace do
provozu dojde k výraznému snížení úrovně zdravotního rizika (neboť stávající komunikace
I/35 vede přímo centrem města). Z tabulky E.2 - položky Vliv na kvalitu ovzduší vyplývá, že u
základní varianty dojde k mnohem významnějšímu poklesu koncentrací škodlivých látek v
ovzduší než je tomu u subvarianty Sedliště - jih. Tím dojde k významnému snížení
zdravotních rizik u řádově tisíců obyvatel. Toto je základní argument pro realizaci základní
varianty. Vážnost tohoto argumentu nemůže vyvážit vůbec nic.
ad 7)
Zatímco základní varianta se střetává pouze s jednou lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem), subvarianta Sedliště - jih se střetává s jednou
lokalitou velkého významu, kterou je přemostění Kornického potoka a průchod přes porosty
vlhkých luk.
ad 8)
Subvarianta Sedliště - jih je ke krajině méně citlivá rovněž tím, že ve zvýšené míře (v
porovnání se základní variantou o více než 330.000 m3) využívá násypů a tím výrazněji
narušuje vzhled krajiny.
ad 9)
Zatímco základní varianta prochází jedinou archeologickou lokalitou (Němčice), subvarianta
Sedliště - jih v porovnání s tím prochází celkem čtyřmi velmi významnými lokalitami (Nedošín
a Sedliště).
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ad 10)
U rodinných domů samostatně stojících u stávající komunikace I/35 a náležejících k obci
Sedliště by v případě realizace subvarianty Sedliště - jih došlo k tomu, že by byly sevřeny do
úzkého koridoru mezi novou komunikaci R/35 a stávající komunikaci I/35 plnící funkci
přivaděče do města Litomyšle. Obyvatelé těchto domů by byli v neúnosné míře obtěžování
hlukem a zplodinami ze všech stran.
ad 11)
Zpracovatel dokumentace se dle našeho mínění dopustil nemístné argumentace, když
poukázal na to, že případnou výstavbou v trase subvarianty Sedliště - jih nedojde u určitých
uvedených aspektů ke zhoršení stávajícího stavu. Jedná se o námitky města Litomyšle
ohledně přiblížení se přírodní památce Nedošínský háj a námitky obce Tržek ohledně rizika
případné havárie, úniku ropných látek a následného zamoření rybníků a hnízdišť ptactva. Je
pravdou, že stávající vedení komunikace I/35 je obdobné, avšak nežádoucí ovlivnění
přírodní památky je nesporné, stejně jako ohrožení rybníků. Nová komunikace by měla tato
rizika eliminovat, nikoliv je zachovat. Zpracovatel dokumentace by měl především
porovnávat obě varianty navzájem (kdy základní varianta je v tomto aspektu k životnímu
prostředí nepochybně šetrnější) a nikoliv poukazovat na stávající neúnosný stav.
ad 12)
V km 56,7 - 58,5 trasa prochází biologicky významným územím a pramennou oblastí
drobného vodního toku Gregorka, který protéká historickou částí města a to při výustění trati
zatrubněným profilem. Ten není schopen pojmout další povrchové vody vznikající na
zpevněné ploše silnice a zvětšení průtočného profilu je v historické zástavbě (včetně zámku UNESCO) nereálné. Z uvedených důvodů je nereálná i výstavba komunikace v trase
subvarianty Sedliště - jih. Na tuto zásadní připomínku, uplatněnou Městem Litomyšl,
zpracovatel dokumentace adekvátně nereaguje.
ad 13)
V neposlední řadě pak musíme poukázat na etickou stránku věci. V bezprostřední blízkosti
tělesa dálnice u navrhované subvarianty Sedliště - jih se nachází židovský hřbitov.
Považujeme v této souvislosti za zbytečné cokoliv dodávat. Máme totiž za to, že z
uvedeného důvodu, zejména s přihlédnutím k osudu občanů našeho města židovského
původu v období druhé světové války, je krajně nevhodné hovořit o této variantě jako o
variantě, jejíž realizace by vůbec mohla připadat v úvahu.
Z výše uvedených důvodů obyvatelé města Litomyšle a členové našeho občanského
sdružení důrazně odmítají subvariantu rychlostní komunikace Sedliště - jih rozdělující město
a navrhují, aby byla realizována varianta původně schválená, tedy varianta schválená
usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006, při jednání dne
18. 5. 2010, v rámci nynější dokumentace EIA označená jako základní trasa.
Mgr. Aleš Velc
předseda sdružení
R 35 Litomyšl
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1. - 3. Lze souhlasit, že subvarianta Sedliště jih odděluje městskou část Kornice a více
zasahuje do rozvojového prostoru města Litomyšle.
4. K významnému ovlivnění historického centra města z hlediska vlivů na krajinný ráz
pravděpodobně nedojde v žádné ze subvariant, ale je fakt, u varinty Sedliště – jih budou tyto
vlivy větší.
5. Lze souhlasit s tezí, že v subvariantě Sedliště – jih vzniknou velké plochy
neobhospodařovatelné nebo obtížně obhospodařovatelé zemědělské půdy.
6. Ve vztahu k městu Litomyšl je jednoznačně z hlediska vlivů na veřejné zdraví vhodnější
subvarianta základní trasa.
7. S konstatovaným vlivem na VKP lze souhlasit.
8. Z hlediska vizuálních vlivů jsou vysoké násypy vždy významně nepříznivější než vedení
komunikace v rovině nebo dokonce v zářezu.
9. Z hlediska vlivu na archeologické památky je subvarianta základní trasa příznivější.
10. Vlivy hluku a imisí jsou skutečně u rodinných domů samostatně stojících u stávající
komunikace I/35 a náležejících k obci Sedliště u varianty Sedliště – jih nepříznivé.
11. Zde lze konstatovat, že vlivy obou subvariant budou podlimitní, ovšem u varianty
základní trasa menší.
12. Detailní sytém odvodnění komunikace bude řešen v dalších stupních technické
dokumentace. Kdy bude muset tato situace bezpečně vyřešena na základě
hydrotechnických modelů.
13. Zde se projevuje větší vliv subvarianty Sedliště – jih na kulturní památku.

Občanské sdružení Švábenice
30. 9. 2010
S ohledem na působnost Občanského sdružení Švábenice si dovolujeme vznést následující
připomínky k hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí v oblasti naší
působnosti, t.j. přibližně v km 48-56.
1. Dovolujeme si upozornit, že vodárenský zdroj Bohuňovice je využíván skupinou obcí
/Bohuňovice, Netřeby, Řídký a Sedliště / v oddílu D.1.5, tab. D.12 je chybně uvedeno pouze
využití pro obec a namítáme hodnocení jeho ovlivnění jako "málo pravděpodobné". Stejně je
hodnoceno i ovlivnění vodárenského zdroje Litomyšl Li1 /ve skutečnosti je využíván jen pro
část města/, trasa Sedliště - jih nezasahuje do jeho ochranného pásma a předpokládané
zářezy max. 8,5m pod stávajícím povrchem terénu zdaleka nedosáhnou úrovně vodního
zdroje v údolí řeky Loučné.
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Navrhujeme přehodnocení vlivů na vodárenský zdroj Bohuňovice i při současných
předpokladech, provedení další etapy průzkumných prací a z důvodu snížení rizika ohrožení
změnu umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné pásmo tohoto
vodárenského zdroje.
Žádáme o doplnění závěrů D.I.5. a opatření k prevenci . D.IV. 1.4 o zajištění monitoringu
stavu a kvality vodárenského zdroje Bohuňovice před, v průběhu a po dokončení záměru, a
aby v případě zjištění zhoršení výchozího stavu byla nápravná opatření provedena na
náklady investora.
2. Dovolujeme si upozornit, že údaje o záboru půdy z kapitoly B.lI.1. uvedené na str. 18 pro
základní trasu R35 jsou v tab. D.17. na str. 151 a v tab. E.2 na str. 207 uvedeny u
subvarianty Sedliště-jih.
Žádáme o opravu této záměny včetně doprovodného textu /str. 209/ a o zohlednění v
závěrečném výroku. Dovolujeme si namítnout, že pro venkov má kvalitní zemědělská půda
jako základní výrobní prostředek zásadní význam a z tohoto pohledu se nám hodnocení
záboru půdy pouze jako poměrně významného jeví nedostatečné.
3. Nelze souhlasit s hodnocením, že z hlediska rozvoje sídel je méně příznivá subvarianta
Sedliště - jih, v případě obcí Bohuňovice a Sedliště je tomu právě naopak. V případě
Litomyšle- Nedošína by bylo seriózní přiznat, že rozvoj obce severním směrem omezuje
skladištní oblast, železniční trať, terénní zlom, silnice I/35 a teprve poté plánovaná trasa R35
Sedliště-jih, která by byla částečně odcloněna vzrostlou zelení kolem silnice I/35. Obdobně
problematická je i argumentace územním plánem obce Řídký, kdy bez porovnání obou tras
na mapě není možné jednoznačně upřednostnit některou z nich.
Žádáme o zohledněni těchto skutečnosti v kap. E.ll a F.
4. Nesouhlasíme se způsobem vyřízení našeho požadavku, aby byl prověřen výskyt vodních
Coleopter v pramenné oblasti Hrušová. Připomínka byla zohledněna v dokumentaci pouze
doplněním do kap. C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území. Ověření výskytu
kriticky ohrožených druhů červeného seznamu není zdokumentováno a není zohledněno ani
ve výroku. Domníváme se, že tento postup je v rozporu s ust. § 1, odst. 3, zák. č. 100/2001
Sb. v platném znění, který mimo jiné stanoví, že účelem posuzování vlivů na životní prostředí
je získat odborný podklad pro vydání rozhodnutí.
Opakovaně žádáme o prověření výskytu kriticky ohrožených druhů vodních Coleopter v
pramenné oblasti Hrušová a zohlednění výsledku šetření ve výroku.
5. V případě vodárenského zdroje Cerekvice nad Loučnou-Pekla žádáme, aby byl v rámci
procesu EIA proveden podrobný hydrogeologický průzkum lokality, na jehož základě by bylo
možno v závěrečném stanovisku jasně a úplně specifikovat opatření pro vyloučení rizika
ohrožení tohoto vodárenského zdroje.
6. Vzhledem k ust. § 5 odst. 2 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění, které stanoví, že při
posuzováni vlivů záměru na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v
dotčeném území v době oznámení záměru, nelze akceptovat porovnání řešení variant
záměru v kap. E., kdy "nulovou variantou" je stav v roce 2025. Žádáme o porovnání se
stavem současným a zohlednění jeho výsledků ve výroku.
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7. Navrhujeme prověření správnosti údajů v tab. E.2. na str. 207. Kromě výše uvedené chyby
u záboru zemědělské půdy se jeví nesprávně např. i vliv na povrchové vody /u subvarianty
Sedliště-jih, která je o cca 0,5 km kratší než základní trasa je uveden objem dešťové vody z
komunikace za rok o víc než 6000 m3 vyšší než u základní trasy/. Za nedostatek také
považujeme, že u základní varianty není uvedeno jako vliv na hydrogeologické poměry a
zdroje vody přiblíženi trasy k OP Cerekvice-Pekla, a u vlivu na flóru a ekosystémy střet s
lokalitou malého významu Bousovka. Za rozdílný u obou variant lze považovat také vliv na
louky podél Končinského potoka a lesní porost Švábenice.
Vzhledem k uvedeným nesrovnalostem si dovolujeme navrhnout, aby dokumentace vlivů na
životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov - Staré Město, verze 2, byla
zpracovateli vrácena k odstranění chyb a doplnění, aby byly v co největší míře odstraněny
nedostatky ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při jejím zpracování /viz kap. D.VI./.
Jen v tom případě bude naplněn smysl zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí v úplném znění a posílena důvěra veřejnosti v právní stát.

S pozdravem
Pavol Farkašovský
předseda Občanského sdružení Švábenice

Stanovisko zpracovatele posudku:
1. Požadavky respektovány v podmínkách návrhu stanoviska EIA.
2. Uvedená záměna je řešena v rámci tohoto posudku.
3. Při celkovém hodnocení má subvarianta Sedliště – jih reálně větší vliv na rozj obcí.
4. Požadavek na prověření výskytu kriticky ohrožených druhů vodních Coleopter v pramenné
oblasti Hrušová byl zapracován do podmínky návrhu stanoviska EIA.
5. Minimalizace a eliminace vlivů na vodárenský zdroj Cerekvice nad Loučnou – Pekla je
uložena podmínkami návrhu stanoviska EIA.
6. V kapitole E je řešeno pokračování nulové varianty, protože se předpokládá postupná
realizace R35 od Hradce Králové (přesněji od Opatovic) a v roce 2025 nemůže nastat stejný
stav intenzit dopravy jako v době zpracování dokumentace. Charakteristika současného
stavu je provedena v kapitole C dokumentace a z ní také posouzení vychází.
7. Jednoznačná záměna čísel u uáboru ZPF je řešena v rámci tohoto posudku, ostatní
uváděné nejasnosti se na provnání subvariant nijak nepodílejí.

Jaromír Holub
11. 10. 2010
Vyjádřením k dokumentaci vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov- MÚK Staré Město ze dne 20.10.2009 uvádějí obyvatelé Knířova - místní části města
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Vysoké Mýto zastoupené Jaromírem Holubem, bytem Vysoké Mýto Knířov 20, nárůst
zdravotní zátěže způsobenou koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5, která
vznikne v důsledku výstavby resp. následného provozu na rychlostní silnici R35. V daném
vyjádření je požadováno opatření k omezení uvedené imisní zátěže a to formou výsadby
izolační zeleně s protiprašnou funkcí v úseku 42,5 km - 44 km směrem k osadě Knířov v šíři
minimálně 15 m.
Ve vámi uvedeném vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru rychlostní silnice R35 v
úseku MÚK Ostrov- MÚK Staré Město na životní prostředí, k danému uvádíte: „Investor se
nebrání sadovým úpravám kolem komunikace, nemůže však pro ně vykupovat pozemky.
Sadové úpravy požadované obcí je možné provádět pouze na obecních pozemcích.". Vaše
vyjádření se zdánlivě vypořádává s výše uvedeným požadavkem výsadby zeleně, ale není
řešením k omezení šíření suspendovaných části PM10 a PM2,5, tedy imisní zátěže vzniklé
výstavbou (provozem) R35. Z tohoto důvodu se nelze s Vaší formulací jako vypořádáním s
připomínkou k vlivům záměru silnice R35 na životní prostředí spokojit a nadále požadujeme
zpracování řešení pro zabránění vzniku výše popsané zvýšené zdravotní zátěže.
Námi požadovaná výsadba zeleně má být součástí silnice R35 a ne obecních pozemků, jak
uvádíte, neboť vegetační úpravy, které mají snížit negativní projevy silničního provozu (hluk,
exhalace, prach apod.) jsou zahrnuty i v doporučené české technické normě ČSN 736101,
která obsahuje bližší podrobnosti při postupu přípravy výstavby komunikací dle § 16
prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb., která stanoví obecné technické požadavky pro stavbu
dálnice, silnice a místní komunikace dle § 16 odst. 3 zák. 13/97 Sb. O pozemních
komunikacích. Uvedený zákon dále v § 13 uvádí, že silniční vegetace je příslušenstvím
dálnice, silnice a místní komunikace, lze ji tedy dle našeho názoru umístit např. do silničního
pomocného pozemku podél plánované silnice R35.
Dále k vaší formulaci uvádím, že vámi nazvané sadové úpravy nežádáme jako obec, ale jako
skupina občanů, a proto vaše vyjádření k našemu požadavku v rámci vyjádření k
dokumentaci vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK
Staré Město nelze za vypořádání považovat.
Za obyvatele Knířova
Jaromír Holub

Stanovisko zpracovatele posudku:
Tento požadavek je v rámci silničního pozemku zohledněn v následující podmínce návrhu
stanoviska EIA:
-

zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími
parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

V prostorech mimo silniční pozemek je pak zohledněn v následující podmínce:
-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a
poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude
proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže provádět
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výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele, taktéž nemůže
vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace a doprovodná
zařízení)

Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
11. 10. 2010
Organizační jednotka občanské sdružení Děti Země pod názvem Děti Země - Klub za
udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) posílají tímto MŽP ke lhůtě 30 dní (k 08.10.2010)
níže své vyjádření.
Podrobné námitky
1) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.1 ze dne 5.11.2009 v bodě 2.3.
uvedly toto:
„2.3. Absence porovnání napojení silnice R35 s R43 ve variantách - u Svitav a u Starého
Města
Proces EIA musí být v souladu s navazujícími silnicemi. Koridor silnice R43 je nyní dle
Politiky územního rozvoje (PÚR) stanoven jako koridor s možným zakončením u Moravské
Třebové (zachovat MÚK Staré Město-východ či vypustit, příp. přemístit) a u Svitav (jiné
umístění MÚK Opatovec).
Proces EIA není tedy v souladu se schválenou PÚR, neboť musejí být z dopravního (jiné
dopravní vztahy a intenzity) a ekologického hlediska (jiné vlivy na zábor půdy, na podzemní
vody, hluk a emise v místě MÚK apod.) brány obě varianty. MŽP vrátilo k přepracování
dokumentaci EIA pro silnici R43 v úseku Svitávky - silnice R35, neboť požaduje, aby byl
vyhodnocen i koridor R35 ve směru na Svitavy. Z důvodu integrity a předvídatelnosti
rozhodování MŽP je nutné důsledně brát v úvahu toto rozhodnutí a dokumentaci EIA pro
R35 doplnit a přepracovat o obě varianty napojení R43.
Je tedy nezbytné a logické dokumentaci EIA doplnit o posouzení silnice R35 s MÚK Staré
Město a MÚK Opatovec (navíc zvážit jejich umístění) s připojením silnice R43 od Svitávky ve
dvou variantách, neboť každá z nich má jednoznačně jiné vlivy na krajinu, přírodu a životní
prostředí, anebo vyčkat, až bude proces EIA pro R43 v těchto dvou variantách dokončen a
pak pokračovat s posouzením R35."
Zpracovatel dokumentace tuto námitku neakceptoval s tvrzením, že se hodnotil horší stav na
R35, tj. s trasou R34 do Moravské Třebové, což odvozuje s vyšší dopravní zátěží (a tím i
více emisí a hluku na R35). Dále tvrdí, že připojení R43 v Moravské Třebové je v souladu s
ÚP VÚC PaK.
Vyjádření Dětí Země
Předně je nutné upozornit, že ÚP VÚC PaK již neexistuje, neboť byl nahrazen ZÚR PaK,
které jsou ovšem v trase R35 kolem Litomyšle NSS zrušeny a budou muset být schváleny
nově (viz níže o variantě Sedliště-jih optimalizovaná). Navíc je stávající ZÚR PaK přijata v
rozporu s PÚR 2008, podle které je nutné vyhodnotit vlivy R43 v Pardubickém kraji
procesem SEA s připojením na R43 v Moravské Třebové a ve Svitavách.
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Není proto důvodu, aby se důsledně procesem EIA vyhodnotilo připojení R43 na R35 v
Moravské Třebové a ve Svitavách, neboť každé z nich má jiné vlivy na zábor půdy,
znečištění ovzduší a podzemních vod, vliv na krajinný ráz a pod. V opačném případě by byl
proces EIA nelogicky a v rozporu se základním účelem zákona č. 100/2001 Sb., tj. za účasti
veřejnosti vyhodnotit všechny varianty záměru.
Je nezbytné tedy dokumentaci EIA č.2 přepracovat a doplnit ji o skutečné (reálné)
vyhodnocení se 2 variantami připojení R43.
2) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.l ze dne 5.11.2009 v bodě 2.4.
uvedly toto:
„2.4. Absence části silnice R35 u Litomyšle - zrušeno NSS
NSS vydal dne 26. 8. 2009, č.j.: 7 Ao 1/2009-56 rozsudek, který mj. uvádí: „... územní plán
velkého územní celku Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne
14. 12. 2006 se v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb Dl - stavba
rychlostní silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký, Bohuňovice u
Litomyšle, Sedliště u Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhrad'. .."se zrušuje.
Tímto neexistuje žádný schválený koridor silnice R35 procesem SEA v této oblasti, takže je
nutné buď zde posoudit VŠECHNY varianty jižního koridoru silnice R35 procesem EIA nebo
vyčkat až na jeho nové schválení v ZÚR PaK, která projde novým procesem SEA."
Zpracovatel dokumentace tuto námitku neakceptoval s tvrzením, že zákon č. 100/2001 Sb.
neukládá povinnost nejprve posoudit územní plán procesem SEA a pak záměr procesem
EIA:
Vyjádření Dětí Země
Podle Dětí Země jde zřejmě o nepochopení námitky. Jde o to, že v závěrech zjišťovacího
řízení MŽP v bodě a) požaduje, aby byla dále sledována a hodnocena varianta R35 dle ÚP
VÚC Pardubického kraje. Jelikož NSS část této (jižní) trasy R35 zrušil (kolem Litomyšle), pak
je nezbytné vyčkat na schválení ZÚR PaK s novou jižní variantou R35 v této oblasti, přičemž
ZÚR samozřejmě musejí projít procesem SEA. Až bude ZÚR PaK schváleny s trasou R35
kolem Litomyšle, pak je možné procesem EIA rozhodnout, která s detailních variant má
pozitivnější vlivy.
Obráceně to nemá logiku - důkazem je zrušení ÚP VÚC Břeclavsko díky omylu odboru
EIA/SEA na MŽP, které si myslelo, že nejprve lze schválit procesem EIA varianta R52 z
Pohořelic na Mikulov a pak už je proces SEA o výběru koridoru (na Mikulov jako R52 nebo
kolem Břeclavi jako R55) jen taková hloupá zábava. NSS si ovšem myslí, že MŽP nezná
zákony, takže musel ÚP VÚC Břeclavska chybou MŽP zrušit. Pokud ovšem MŽP má stále
stejný chybný názor, pak opět rozhodne NSS, zda proces EIA může předcházet procesu
SEA.
V této souvislosti, pokud bude proces EIA dle logiky a zákona přerušen do doby schválení
ZÚR PaK s jižním koridorem R35 kolem Litomyšle Děti Země do procesu EIA předkládají
optimalizovanou variantu R35 kolem Litomyšle jako subvariantu silnice R35 Sedliště-jih
optimalizovaná (dle studie Ing. Kalčíka z ledna 2010 - viz v příloze mapa a podélný profil:
trasa jde naopak přes obec Řídký, než Děti Země žádaly ve svých námitkách ze dne 5. 11.

150

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

2009, neboť dodatečně zjistily, že je to možné) a žádají, aby v rámci přerušení procesu EIA a
přepracování dokumentace EIA č.2 byla tato „subvarianta" vyhodnocena s oběma dalšími
subvariantami.
3) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.1 ze dne 5.11.2009 v bodě 2.8.
uvedly toto:
„2.8. Opatření k eliminací negativních vlivů-poznámky a podněty
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
Před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti... ZMĚNA: před
zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), neboť řízení o povolení výjimky
dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. musejí proběhnout ještě před vydáním územního
rozhodnutí (viz různé judikáty). "
Zpracovatel tuto námitku neakceptoval, neboť existuje velká časová prodleva mezi
zpracováním DÚR a vlastní realizací stavby.
Vyjádření Dětí Země
Děti Země doporučují toto znění podmínky: „... před zpracováním dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR prověřit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v celé trase
silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti a v případě jejich zjištění a doložení škodlivého
zásahu záměrem musí žadatel podat dle § 56 zákona á 114/1992 Sb. žádost o povolení
výjimky. „.Tento průzkum provést i před zahájením vlastních stavebních prací. "
Odůvodnění: Žadatel jako je ŘSD ČR často nerespektuje zákon č. 114/1992 Sb. a nežádá o
výjimky ještě před vydáním územního rozhodnutí. Bude-li mít jednoznačně mezi podmínkami
stanoviska EIA uvedeno, kdy a jak má řešit střety s biotopy, vyhne se tak soudním sporům,
neboť soudy opakovaně uvedly, že výjimky musejí být již před vydáním územního rozhodnutí
jako škodlivého zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů.
4) Další námitky Dětí Země:
4.1. Na str. 6 doplněné dokumentace je uvedeno: „Trasa je navržena v jedné základní
variantě, jedná se o tzv. jižní variantu .... Zúžení posuzování pouze na jižní variantu vychází
z požadavku závěru zjišťovacího řízení“. Je zde odvoláváno na text ze str. 2, bod „Ad a)"
závěrů zjišťovacího řízení, kde MŽP uvedlo: „Nadále sledovat a hodnotit řešení, které bude
vycházet z konečné podoby ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces se v
současné době blíží do závěrečné fáze). Soulad navrhovaného řešení s tímto územním
plánem je nutno doložit aktuálním (tj. vztaženým k době předložení dokumentace EIA)
vyjádřením KÚ Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace EIA ." Tento závěr
zjišťovacího řízení nemůže být pominut, neb správní orgán, byť by v daném úkonu
nepostupoval podle správního řádu, musí podle správního řádu dodržet základní principy
správního řádu dle ust. §§ 2 - 8 správního řádu, a tedy MŽP nemělo právo zveřejnit
doplněnou dokumentaci EIA bez neplnění podmínky, kterou samo stanovilo v závěrech
zjišťovacího řízení.
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4.2. Poukazujeme na to, že vyjádření Pardubického kraje o souladu s územně plánovací
dokumentací k aktuální územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR Pardubického kraje, schází,
což je zásadní pochybení.
4.3. V předložené dokumentaci schází posouzení na NATURA 2000 provedené osobou s
příslušnou autorizací. Posouzení osobou bez autorizace je nepřípustné. Dokumentace EIA je
takto jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
4.4. V předložené dokumentaci schází je sice přiloženo posouzení na veřejné zdraví, ale toto
posouzení nerespektuje povinně posuzované varianty záměru. Dokumentace EIA je takto
jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
4.5.Na str. 8 je uvedeno, že není zahrnuto hodnocení MÚK Ostrov. To je zásadní pochybení,
neb každé jednotlivé posuzování EIA musí zahrnout i kumulativní vlivy. Je tedy nepochybné,
že vlivy MÚK Ostrov musí zde být zahrnuty.
4.6. Na str. 8 je uvedeno, že po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny vyvolané silniční přeložky.
Takovou „dohodu" nesmělo MŽP učinit, neboť vyvolané silniční přeložky jsou nejen nedílnou
součástí záměru, ale musí být i povinně posuzovány z hlediska vyvolaných a kumulativních
vlivů.
4.7. Na str. 10 je uvedeno, že R35 převezme část dopravy z Dl. Schází ale uvedení, kolik
tisíc vozidel denně této dopravy bude. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
4.8. Schází, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na R43. Toto musí být
explicitně uvedeno pro modelování intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro
hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
4.9. Schází, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na silniční síť ze severu,
zejména ze směru z Německa. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování intenzit
dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
4.10. Na str. 10 je odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje, který ovšem neexistuje a byl
nahrazen ZÚR PaK. Nutné opravit.
4.11. Intenzity dopravy je nutné hodnotit v širším kontextu, a to včetně dopravy z Brna do
Hradce Králové/Pardubic s využitím Dl. Je nepochybné, že tato trasa by byla více
preferována v situaci, kdy by byla realizována masivní zajížďka po R43 do Starého města.
4.12. Dokumentace EIA č.2 odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek, přičemž stanovisko o
souladu s ÚP VÚC Pardubického kraje je irelevantní, neboť byl zrušen a nahrazen ZÚR PaK.
Stanovisko tak schází, nutné doplnit.
4.13. Dokumentace EIA č.2 odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek, ale ty nebyly všechny
zveřejněny, čím je znemožněno plnohodnotně dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je
tedy zmařeno, nutné doplnit a dálkově zveřejnit.
4.14. Dokumentace EIA č.2 je zatížena právní vadou. Podle zákona č. 100/2001 Sb. v
platném znění se totiž provádí posouzení záměru na KAPACITU záměru a ne na jakékoliv
jiné parametry, které mohou být odvozovány z nějakých predikcí, jak bude záměr
provozován. Podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. musí být v části B/I/2 popsána
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„Kapacita (rozsah) záměru". Kapacitou dopravní komunikace se nerozumí očekávaná (nějak
predikovaná) intenzita dopravy v nějakém, na zákonu 100/2001 Sb. nezávisle stanoveném
časovém horizontu (např. 10, 20, 30 let). Provoz komunikace totiž není povolován na dobu
určitou a není ani povolován (ani stanoviskem EIA ani jinak) na nějaké (mezní) hodnoty
intenzit dopravy, které někdo predikuje. Kapacitou záměru u dopravní silniční komunikace je
počet vozidel, které tato komunikace je kapacitně schopna přepravit. Oznamovatel záměru
musí věrohodně doložit jak vysoce kapacitní silnici navrhuje budovat. Pro věrohodné určení
kapacity dopravní silniční komunikace je nutné vycházet např. z všeobecně uznávaných
norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110. Zde je kapacita komunikace vázána na
definovaný pojem „Úroveň kvality dopravy (ÚKD)". Zjednodušeně řečeno kapacita
komunikace R43 je dána počtem průběžných jízdních pruhů a kapacita každého ze 4
předpokládaných pruhů je cca 20 tis vozidel denně, tj. jako kapacitu R35 a R43 je nutno brát
celkem cca 80 tis. vozidel denně. Zpracovatel dokumentace EIA zásadním způsobem a
vědomě chybuje, neboť kapitolu B/I/2 požadovanou přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. s
názvem „Kapacita (rozsah) záměru" si přejmenoval na „Rozsah záměru" a kapacitu záměru
neuvedl. Je tedy nutné dokumentaci EIA č.2 odmítnout.
4.15. Kapacita záměru, tedy údaj o cca 80 tis. vozidel denně, musí být podle zákona
základem i všech imisních a hlukových studií a musí být brán jako základní vstupní parametr
pro posuzování z hlediska NATURA 2000. Předložené posouzení je ve všech těchto částech
naprosto chybné, neboť nevychází z parametru požadovaného zákonem.
Závěr
Je tedy nutné, aby MŽP dle § 8 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. vrátilo dokumentaci EIA č.2 k
přepracování a k doplnění tak, jak je výše naznačeno, resp. proces EIA přerušilo a vyčkalo
na schválení ZÚR PaK s trasou R35 kolem Litomyšle a v dokumentaci EIA č.3 nechalo
vyhodnotit subvariantu R35 Sedliště-jih optimalizovaná (dle námětu Ing. Kalčíka) s ostatními
dvěma subvariantami. Toto hodnocení v žádném případě nelze nechat na pozdější dobu,
neboť právě zákon č. 100/2001 Sb. je od toho, aby varianty vyhodnotil a vybral ty nejlepší.

RNDr. Miroslav Patrik člen výboru a vedoucí klubu

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Rychlostní silnice R423 není předmětem tohoto procesu EIA. Proto byly na uvažovaném
záměru, který je předmětem tohoto procesu uvažovány nejvyšší možné intenzity bez ohledu
na napojení R43.
2) Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu
záměru s územně plánovací dokumentací.
3) Tato připomínka byla plně respektována v podmínkách návrhu stanoviska EIA.
4)
4.1. Postup procesu EIA kritizovaný v této připomínce není v rozporu s žádným ustanovením
zák. č. 100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č. 100/2001 Sb. nikde
nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se záměrem
153

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu dalších
variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
4.2. Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu,
odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
4.3. V příloze dokumentace je uvedeno povinné stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymazené ptačí oblasti ani na
evropsky významné lokality. V takové případě se žádné posouzení na NATURA 2000
provedené osobou s příslušnou autorizací nezpracovává.
4.4. Posouzení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno dle příslušných metodi a v souladu s
§19 zák. č. 100/2001 Sb.
4.5.Kumulativní vlivy MÚK Ostrov jsou v respektovány v dostatečné míře pro proces EIA
4.6. Vlivy silničních přeložek budou řešeny samostatnými procesy EIA včetně kumulativních
vlivů.
4.7. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy z D1.
4.8. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně napojení na R43 a to nejvyšší možné intenzity.
4.9.
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na
základě závazných metodik, včetně zohlednění dopravy ze severu.
4.10. Odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje se nijak nepodílí na posuzování vlivů na
životní prostředí.
4.11. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na
základě závazných metodik v širším kontextu.
4.12. Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu,
odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
4.13. Tato stanoviska obsahuje původní dokumentace EIA, která je zveřejněna společně
s doplněnou dokumentací EIA.
4.14. a 4.15. Dokumentace EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu
životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus)
vyžadují striktně stanovení výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty
vycházejícími ze sčítání dopravy, výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.
Závěr
Subvarianta R35 Sedliště-jih optimalizovaná (dle námětu Ing. Kalčíka) nebyla
oznamovatelem do procesu posuzování vlivů předložena, a proto nemohla být ani
vyhodnocena.
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Ing. Josef Šafránek
26. 9. 2010
Nesouhlasím s uvažovaným posunutím trasy (km 49,5 – 50,5) směrem k jihu z důvodu, aby
trasa silnice obešla navrhovaný VKP Švábenice.
Tímto posunutím se zásadním způsobem zhorší akustická situace pro můj dům v Řídkém
č.p. 23 (samota). Ke zhoršení akustické situace dojde i pro rodinné domy č.p. 16 a č.p. 24.
Pokud by k posunutí trasy R35 přesto došlo, žádám o nové vyhodnocení hlukové zátěže
v lokalitě mého domu a případně provedení takových technických opatření, aby byly splněny
platné hygienické limity.

S pozdravem
Ing. Josef Šafránek

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této připomínce byla stanovena následující podmínka do návrhu stanoviska EIA:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

Ing. Jan Vaňous
6. 9. 2010
K doplněné dokumentaci uplatňujeme následující vyjádření:
1) V našem vyjádření ze dne 3. 11. 2009 jsme žádali úpravu varianty Sedliště – jih tak, aby
se posunula více k současné silnici I/35. Tuto skutečnost příslušný orgán při vrácení
nezohlednil, přestože bez jakéhokoliv zdůvodnění žádá zvážit možnost trasování této
varianty v intencích požadovaných občanským sdružením Děti Země. Opakovaně tedy
žádáme, aby bylo prověřeno i posunutí trasy Sedliště – jih blíže k silnici I/35.
2) Opakovaně upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud zrušil svým
rozsudkem č.j. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009 „územní plán velkého územního celku
Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 se
v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb DI – stavba rychlostní silnice
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R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek
s napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký, Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u
Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď…“, není možné v procesu EIA
pokračovat. V předmětném úseku neexistuje žádná schválená trasa R35, těžko tedy lze
posuzovat konkrétní projekt. Pokud bude ministerstvo za této situace v posuzování
pokračovat, bude postupovat v rozporu s dalším rozsudkem Nejvyššího správního soudu, a
to č.j. 1 As 111/2008-363 ze dne 20. května 2009, podle nějž „... byla-li daná varianta v
procesu SEA vybrána nezákonně, nemůže být další rozhodnutí (tj. stanovisko EIA), které
stojí na tomto podkladu, zákonné“ a „ je-li nezákonné stanovisko SEA, je tím samým
nezákonné i stanovisko EIA". V našem konkrétním případě nebyla trasa označovaná v
dokumentaci EIA jako „Základní trasa" v rámci strategického posuzování vůbec uvedena (
nebyla součástí konceptu územního plánu VÚC Pardubického kraje) a nebyla tedy vůbec
posouzena. Pokud ministerstvo posuzování nepřeruší do doby, než bude řádně v souladu se
zákonem trasa R35 v okolí Litomyšle posouzena strategicky a zanesena do Zásad územního
rozvoje, budeme tuto nezákonnost napadat v územním řízení a poté v žalobě proti
územnímu rozhodnutí.
3) Oznámení EIA neobsahuje západně od Litomyšle trasu R35, která se nově objevila až
v dokumentaci pod označením „Základní trasa“. Naopak, v oznámení byla v této části jako
jediná zakreslena trasa označovaná v dokumentaci nově jako Sedliště - jih. Jestliže
z oznámení neplyne, by v rámci jižní trasy R35 měla vzniknout varianta nazývaná „Základní“,
je potřeba proces EIA vrátit zpět do fáze oznámení. Bez toho není nová trasa posuzovatelná.
I tuto vadu budeme rozporovat v územním řízení a v rámci soudního přezkumu územního
rozhodnutí.
S ohledem na výše uvedené žádáme:
-

přerušení procesu posuzování vlivů na životní prostředí do doby řádného strategického
posouzení trasy R35 v okolí Litomyšle a jejího zanesení do Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje,

-

vypuštění tzv. „Základní trasy" z dokumentace nebo vrácení procesu do fáze oznámení,

-

posouzení navržené optimalizace varianty „Sedliště - jih."

S pozdravem
Ing. Jan Vaňous
Bohuňovice

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Dle procesu EIA není pravděpodobné, že by tato subvarianta přinesla zásadní změnu
v porovnání jednotlivých subvariant, ani ve vyjádření se žádné významné očekávané změny
ve vlivech uváděné varianty oproti předložené subvariantě Sedliště – jih neuvádějí.
Oznamovatel tuto subvariantu do procesu EIA nepředložil, a proto nemohla být posouzena.
2) Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu
záměru s územně plánovací dokumentací.
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3) Tento kritizovaný postup procesu EIA není v rozporu s žádným ustanovením zák. č.
100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č. 100/2001 Sb. nikde
nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se záměrem
předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu dalších
variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
Město Litomyšl
4. 10. 2010
Stanovisko Města Litomyšle k doplňku EIA R35 v níže uvedených třinácti stručných bodech:
1. Pokračování chybných rozhodnutí - původní nesmyslné rozdělení města komunikací by
pokračovalo dál, pojďme chyby napravit a ne v nich pokračovat
2. Došlo by k oddělení městské části Kornice od vlastního města, přestože jsou zde
dlouhodobě patrné integrační snahy
3. Územní plán města předpokládá ve směru na městskou část Kornice výstavbu rodinných
domů - je to jediná oblast, kam se může město rozvíjet
4. Narušení historického rázu města
5. Zábor zemědělské půdy
6. Dopad na zdraví obyvatel
7. Střet s lokalitou velkého významu
8. Násypy zeminy
9. Vliv na archeologické památky
10. Domy u komunikace I/35
11. Ohrožení rybníků
12. Vodní tok Gregorka
13. Židovský hřbitov
ad 1)
Ti, kteří o umístění komunikace protínající město Litomyšl před třiceti lety rozhodovali, učinili
osudové chybné rozhodnutí, kdy narůstající dopravu ze Smetanova náměstí přesunuli nikoliv
za město, ale novou komunikací rozetnuli město na dvě části. Následky tohoto rozhodnutí
nese město dodnes. Jestliže dojde k rozdělení města na dvě části, jedná se o jizvu, kterou
není možné ani po dalších desítkách let zacelit. Oddělením dvou částí města od sebe (bez
ohledu na množství podchodů, nadchodů či přechodů) totiž město ztrácí svoji integritu. V
některých městech je přirozenou dělící hranicí řeka, rozdělující město na dvě části. Ta však
mívá charakter klidné, odpočinkové zóny. Oproti tomu v našem případě rozdělila města
frekventovaná komunikace, na které se v průběhu let provoz zmnohonásobil. Negativní
dopad na zdraví obyvatel města je nesporný. Chybu, která před třiceti lety nastala, nyní
můžeme napravit. Máme šanci obnovit územní integritu města a umístit nově budovanou
dálnici tak, aby se město dopravně zklidnilo a současně aby se umožnil další rozvoj města
směrem severním a směrem severovýchodním. Je naší povinností tuto šanci využít.
Nepokračujme v chybných rozhodnutích a přestaňme město rozdělovat.
ad 2)
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Nedílnou součástí města jsou totiž Kornice. Je to městská část, nikoliv samostatná obec.
Oddělit tuto městskou část dálnicí by znamenalo zopakovat tutéž chybu po třiceti letech.
Věříme, že se tak nestane, že jsme se již dostatečně poučili. Tato městská část se jednou
spojí s vlastním městem zástavbou. Nebude to jistě v horizontu několika málo let, ale
nepochybně se tak jednou stane. Územní plán města předpokládá výstavbu rodinných domů
směrem ke Kornicím. Tato výstavba s podporou města již před lety začala, když desítky lidí
zakoupily stavební parcely a zahájily výstavbu. Naopak rozvoj části města Kornice se
předpokládá v opačném směru, tedy na jih a jihozápad. Není možné ignorovat tyto integrační
snahy a umístit mezi tyto rozvíjející se městské části dálnici. A v tomto případě se nebavíme
o pouhé přeložce stávající rychlostní komunikace. Všeobecně známými jsou odhady, podle
kterých má tato komunikace odlehčit stávající dálnici Dl až čtyřiceti procenty jejího nynějšího
provozu! Kdo může s vážnou tváří umístění podobné komunikace do rozvojového prostoru
města navrhovat? A kdo to půjde říct těm lidem, kteří tam staví ty rodinné domy?
ad 3)
Další rozvoj města totiž není myslitelný bez prostoru. Prostoru, jehož se obyvatelům města
pro bydlení a rekreaci již nyní téměř nedostává. Ve směru na Svitavy vzniká průmyslová
zóna, další ve směru na Vysoké Mýto. V těchto případech se jedná jednoznačně o pozitivní
snahu města, přinášející pracovní příležitosti. Logicky však toto území bydlení a rekreaci
sloužit nemůže. Celý Jih a jihozápad města je však rovněž uzavřen, a to podnikatelskou
činností společnosti Skolky Litomyšl s.r.o. Přínos této společnosti pro město je rovněž
nepochybně kladný, je významným a stabilním zaměstnavatelem, nabízí své produkty
obyvatelům, pro obyvatele je její areál jistě přijatelnější ve stávající „zelené podobě" než při
odlišné činnosti, např. průmyslové výrobě, ale zásadním negativem je, že je oplocením jejího
areálu prakticky znemožněn volný pohyb obyvatel a další rozvoj výstavby směrem na jih, a to
po celé délce města, od silnice na Osik až po silnici na Morašice. Dalších volných
rozvojových ploch mnoho není. Město se nemůže rozvíjet pouze směrem na Poličku, neboť v
těsné blízkosti se nachází samostatná obec Benátky. Za tohoto stavu je zcela přirozeným
východiskem další rozvoj města směrem na Kornice, kde je zcela logicky plánována platným
územním plánem města další zástavba rodinných domů.
ad 4)
Odmítáme dálnici rovněž z důvodu obavy o narušení historického rázu našeho města.
Zámek spolu s okolím je památkou UNESCO, je národní kulturní památkou, ve městě je
památková zóna. Snaha maximálně přiblížit dálnici historickému centru města je
nesmyslným hazardem s dědictvím našich předků.
ad 5)
Přestože se na první pohled může zdát, že je u základní varianty v porovnání se
subvariantou Sedliště - jih větší zábor zemědělské půdy, pravý opak je pravdou. V Tab. E.2 Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih jsou u položky Vliv na půdu a lesy
obě varianty administrativní chybou zpracovatele zaměněny. Nicméně z tabulky vyplývá, že
celkový zábor pozemků je u obou variant srovnatelný. Ve skutečnosti tomu tak ale není!
Zatímco základní varianta rozděluje zemědělské pozemky na přibližně stejně velké a bez
problémů obhospodařovatelé lány, u subvarianty Sedliště - jih tomu tak není. Tato
subvarianta totiž do značné míry vede trasu budoucí rychlostní komunikace podél stávající
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komunikace 1/35. Tím mezi těmito dvěma komunikacemi vzniká pruh zemědělské půdy v
šířce 10 až 190 metrů, který je bud' zcela neobhospodařovatelný, nebo velmi ztíženě
obhospodařovatelný, s výrazně sníženými výnosy. Tento zásadní dopad na zemědělskou
půdu však v dokumentaci prozatím zohledněn není, neboť v dokumentaci je uvažován pouze
zábor vlastním tělesem komunikace. To je závažná chyba. Nelze totiž porovnávat pouze
množství pozemků vlastního záboru, ale je potřeba též přičíst tyto související
neobhospodařovatelné pozemky. Jejich negativní dopad nelze opomenout, neboť
subvarianta Sedliště - jih přináší znehodnocení dalších téměř 45 hektarů zemědělské půdy!
Přesné porovnání variant okolí Litomyšle (zahrnuje území obcí Bohuňovice, Litomyšl, Řídký,
Sedliště a Tržek) je potom následující:
Půdy

Základní trasa Varianta Sedliště jih Neobhospodařovatelné pozemky
Součet
pouze komunikace
při variantě Sedliště jih
Sedliště jih
celkem

l.tř ochrany

295101

112337

112337

2.tř

110105

143784

2000

145784

3.tř

66026

121778

215300

337078

4.tř

7649

41277

177300

218577

5.tř

6153

4425

53000

57425

celkem

485036

423601

447600

871201

Z uvedeného vyplývá, že zábor pozemků v okolí Litomyšle při základní variantě činí pouhých
48,5 ha, zatímco při subvariantě Sedliště - jih činí téměř dvojnásobek, a to 87,1 ha.
Subvarianta Sedliště - jih je tedy k zemědělské krajině mnohem méně citlivá.
ad 6)
Z dokumentace EIA jednoznačně vyplývá, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak z
hlediska hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví obyvatel příznivější základní varianta
(vzdálenější od centra města) v porovnání z tzv. subvariantou Sedliště - jih (přibližující se
centru města). Bylo jednoznačně konstatováno, že uvedením rychlostní komunikace do
provozu dojde k výraznému snížení úrovně zdravotního rizika (neboť stávající komunikace
I/35 vede přímo centrem města). Z tabulky E.2 - položky Vliv na kvalitu ovzduší vyplývá, že u
základní varianty dojde k mnohem významnějšímu poklesu koncentrací škodlivých látek v
ovzduší než je tomu u subvarianty Sedliště - jih. Tím dojde k významnému snížení
zdravotních rizik u řádově tisíců obyvatel.
ad 7)
Zatímco základní varianta se střetává pouze s jednou lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem), subvarianta Sedliště - jih se střetává s jednou
lokalitou velkého významu, kterou je přemostění Kornického potoka a průchod přes porosty
vlhkých luk.
ad 8)
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Subvarianta Sedliště - jih je ke krajině méně citlivá rovněž tím, že ve zvýšené míře (v
porovnání se základní variantou o více než 330.000 m3) využívá násypů a tím výrazněji
narušuje vzhled krajiny.
ad 9)
Zatímco základní varianta prochází jedinou archeologickou lokalitou (Němčice), subvarianta
Sedliště - jih v porovnání s tím prochází celkem čtyřmi velmi významnými lokalitami (Nedošín
a Sedliště).
ad 10)
U rodinných domů samostatně stojících u stávající komunikace 1/35 a náležejících k obci
Sedliště by v případě realizace subvarianty Sedliště - jih došlo k tomu, že by byly sevřeny do
úzkého koridoru mezi novou komunikaci R/35 a stávající komunikaci 1/35 plnící funkci
přivaděče do města Litomyšle. Obyvatelé těchto domů by byli v neúnosné míře obtěžování
hlukem a zplodinami ze všech stran.
ad 11)
Zpracovatel dokumentace se dle našeho mínění dopustil nemístné argumentace, když
poukázal na to, že případnou výstavbou v trase subvarianty Sedliště - jih nedojde u určitých
uvedených aspektů ke zhoršení stávajícího stavu. Jedná se o námitky města Litomyšle
ohledně přiblížení se přírodní památce Nedošínský háj a námitky obce Tržek ohledně rizika
případné havárie, úniku ropných látek a následného zamoření rybníků a hnízdišť ptactva. Je
pravdou, že stávající vedení komunikace 1/35 je obdobné, avšak nežádoucí ovlivnění
přírodní památky je nesporné, stejně jako ohrožení rybníků. Nová komunikace by měla tato
rizika eliminovat, nikoliv je zachovat. Zpracovatel dokumentace by měl především
porovnávat obě varianty navzájem (kdy základní varianta je v tomto aspektu k životnímu
prostředí nepochybně šetrnější) a nikoliv poukazovat na stávající neúnosný stav.
ad 12)
V km 56,7 - 58,5 trasa prochází biologicky významným územím a pramennou oblastí
drobného vodního toku Gregorka, který protéká historickou částí města a to při výustění trati
zatrubněným profilem. Ten není schopen pojmout další povrchové vody vznikající na
zpevněné ploše silnice a zvětšení průtočného profilu je v historické zástavbě (včetně zámku UNESCO) nereálné. Z uvedených důvodů je nereálná i výstavba komunikace v trase
subvarianty Sedliště - jih.
ad 13)
V neposlední řadě pak musíme poukázat na etickou stránku věci. V bezprostřední blízkosti
tělesa dálnice u navrhované subvarianty Sedliště - jih se nachází židovský hřbitov.
Považujeme v této souvislosti za zbytečné cokoliv dodávat. Máme totiž za to, že z
uvedeného důvodu, zejména s přihlédnutím k osudu občanů našeho města židovského
původu v období druhé světové války, je krajně nevhodné hovořit o této variantě jako o
variantě, jejíž realizace by vůbec mohla připadat v úvahu.
Z výše uvedených důvodů zastupitelé města Litomyšle opakovaně svými usneseními
schválenými vždy všemi hlasy přítomných zastupitelů důrazně odmítají subvariantu
rychlostní komunikace Sedliště - jih rozdělující město a navrhují, aby byla realizována
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varianta původně schválená, tedy varianta schválená usnesením Zastupitelstva
Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006, při jednání dne 18.5.2010, v rámci nynější
dokumentace EIA označená jako základní trasa.
Michal Kortyš
starosta města

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1. - 3.
Lze souhlasit, že subvarianta Sedliště jih odděluje městskou část Kornice a více zasahuje do
rozvojového prostoru města Litomyšle.
4.
K významnému ovlivnění historického centra města z hlediska vlivů na krajinný ráz
pravděpodobně nedojde v žádné ze subvariant, ale je fakt, u varinty Sedliště – jih budou tyto
vlivy větší.
5.
Lze souhlasit s tezí, že v subvariantě Sedliště – jih vzniknou
neobhospodařovatelné nebo obtížně obhospodařovatelé zemědělské půdy.

velké

plochy

6.
Ve vztahu k městu Litomyšl je jednoznačně z hlediska vlivů na veřejné zdraví vhodnější
subvarianta základní trasa.
7.
S konstatovaným vlivem na VKP lze souhlasit.
8.
Z hlediska vizuálních vlivů jsou vysoké násypy vždy významně nepříznivější než vedení
komunikace v rovině nebo dokonce v zářezu.
9.
Z hlediska vlivu na archeologické památky je subvarianta základní trasa příznivější.
10.
Vlivy hluku a imisí jsou skutečně u rodinných domů samostatně stojících u stávající
komunikace I/35 a náležejících k obci Sedliště u varianty Sedliště – jih nepříznivé.
11.
Zde lze konstatovat, že vlivy obou subvariant budou podlimitní, ovšem u varianty základní
trasa menší.
12.
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Detailní sytém odvodnění komunikace
dokumentace. Kdy bude muset tato
hydrotechnických modelů.

bude řešen v dalších stupních technické
situace bezpečně vyřešena na základě

13.
Zde se projevuje větší vliv subvarianty Sedliště – jih na kulturní památku.

Město Vysoké Mýto
1. 10. 2010
Město Vysoké Mýto požaduje výsadbu pásu zeleně (stromové a keřové patro v úseku 40,5 43,0km) v minimální šíři 15m, který bude součástí vegetačních úprav, z důvodu snížení
negativních projevů silničního provozu ( hluku, exhalace, prachu...) na obyvatele.
Ing. Martin Krejza
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto požadavku jsou stanoveny následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení)

Obec Tržek
4. 10. 2010
Vyjádření k subvariantě Sedliště - jih, na k.ú. Tržek u Litomyšle. Subvarianta se odpojuje ze
základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,60. Tento úsek představuje km cca
8,0 km. Dále má být vybudován přivaděč na 51,8 km. Přivaděč má být mezi obcí Tžek a obcí
Řídký.
Vliv na obyvatelstvo
Silnice R35 v 52,3 km se přibližuje cca na 120m k prvním obydlím občanů obce Tržek. Zde
bude při provozu R35 zvýšen provoz a tím i zvýšena hlučnost, což ovlivní život občanů v obci
Tržek. Obec Tržek v rámci jednání mezi orgány samosprávy a orgány státní správy bude
chránit v maximální míře zdraví svých občanů.
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Základní varianta (trasa) prochází mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice a to ve větší
vzdálenosti od obytných domů než u obce Tržek.
Vliv na ovzduší
Po uvedení do provozu bude silnice R35 větším zdrojem znečištění ovzduší v zájmovém
území obce Tržek. V roce 2005 byla intenzita dopravy v k.ú. Tržek 16879 vozidel za 24 hod,
Předpokládaná intenzita dopravy na silnici R35 je 35 830 vozidel za 24 hod a po výstavbě
R35 bude intenzita dopravy na silnici 1/35 4760 vozidel za 24 hod, tedy k.ú. Tržek projede
40590 vozidel za 24 hod. Navýšení dopravy je 2,4x. Tímto dojde k zhoršení ovzduší a bude
mít negativní vliv na obyvatelstvo a okolní přírodu.
Základní varianta mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice zmírní dopad na ovzduší, protože část
dopravy zůstane na stávající silnici 1/35 a napojení silnice 1/35 na silnici R35 dojde mimo
obce Sedliště a Bohuňovice. Přivaděč má být mezi obcí Tržek a obcí Řídký.
Vliv na půdu
Varianta Sedliště-jih, rozdělí pozemky na malé pozemky a tím vzniknou neobhospodařované
plochy, tyto malé pozemky nebude chtít nikdo obhospodařovat. Varianta základní rozděluje
pozemky na větší plochy a tyto plochy lze dále obhospodařovat a nedojde k znehodnocení
pozemků.
Vliv na zdroj vody
Silnice R35 od 47,5km do 48,8km prochází 1. zónou OPVZ Cerekvice nad Loučnou - Pekla,
dále od 48,8km do 53,7km v k.ú.Tržek a k.ú. Nedošín silnice těsně lemuje 2. zónu OPVZ
Cerekvice nad Loučnou - Pekla, při ekologické havárii hrozí znečištění spodních vod,
vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou - Pekla.
Vliv na biologickou hodnotnou lokalitu 1/14
U trasy subvarianty Sedliště - jih v km 52,8 se rozkládá biologicky hodnotná lokalita 1/14.
Základní trasa prochází mimo biologicky hodnotné lokality.
Odvod dešťových odpadních vod ze silnice R35
Průměrné roční srážky budou:
Základní trasa R35:

942 418m3. rok-1

Varianta Sedliště - jih: 948 777m3. rok-1
Vyústění ve variantě Sedliště - jih je plánováno na 52,785 km do Kornického potoka, tento
potok se nad obcí Tržek vlévá do řeky Loučné. Obec Tržek každý rok řeší problémy s
povodněmi, jak jarní tání tak i rychlé povodně z přívalových dešťů. Varianta Sedliště - jih
zhorší vodní poměry v řece Loučné a Kornickém potoku.
V základní trase R35 je plánováno odvod dešťových vod pouze do zasakování a v
dostatečné vzdálenosti od obcí, což neohrozí obec Sedliště a obec Bohuňovice.
Proto obec Tržek požaduje základní variantu silnice R35, protože tato varianta je šetrnější k
všem občanům a životnímu prostředí. Dále není nutné mít přivaděče na každých deseti
kilometrech. Podle obce Tržek by stačily přivaděče Džbánov a Janov. Tímto by došlo k
zlevnění výstavby silnice R35.
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Miroslav Krýda
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným vyhodnocením lze rámcově souhlasit. V návrhu stanoviska EIA je subvarianta
základní trasa doporučena jako varianta s menšími vlivy na životní prostředí.

Obec Stradouň
27. 9. 2010
-

dokumentace neřeší ochranu malých vodních zdrojů v obci (domovní studny)

-

v PD je zmíněn obecní vrt pro zásobování pouze pro objekt Motorestu a ZD. Ve
skutečnosti se jedná o zdroj vody pro hromadné zásobování obyvatel obce a ZD

-

dokumentace neřeší nově vzniklé provizorní napojení z R35 na 1/17 mezi obcí Ostrov a
Stradouň (ukončení R35, sjezd z R35 na 1/17, kruhový objezd)

-

obec s tímto provizorním napojením důrazně nesouhlasí, viz. přiložené vyjádření ze dne
1.3. 2010 a opakovaně ze dne 7.6.2010 - vyjádření přiložena

Věc: Vyjádření
Akce : Provizorní napojení na silnici 1/17 - Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov
Obec Stradouň k výše uvedené akci sděluje :
Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší provizorní napojení stávající
silnice 1/17 procházející naší obcí s budovaným úsekem RS R35 končící mezi obcí Stradouň
a obcí Ostrov.
V textové části dokumentace je citováno, že se jedná o provizorní propojení výše zmíněných
silnic pro potřebu výstavby koncového úseku RS R35 v dané lokalitě.
Dále se cituje, (str.30) „že se v budoucnu bude napojovat na dostavbu rychlostní silnice R35
Ostrov - Vysoké Mýto", je tedy možné, že úsek RK R35 Ostrov - V.Mýto nebude plynule
stavbou navazovat na úsek Časy - Ostrov a tudíž na zprovozněném úseku Časy - Ostrov jak
je citováno na str.31 „intenzita dopravy v roce 2015 přes obec Stradouň by dosáhla až 22
tisíc vozidel během 24 hodin.
V případě, že se jedná o „konečný stav nebo dlouhodobé provizorium" ukončení rychlostní
komunikace R35 za obcí a převedení veškerého provozu na silnici 1/17, obec s tímto
řešením nesouhlasí z těchto důvodů:
Obec Stradouň s tímto návrhem kategoricky nesouhlasí, důvodem je výše zmíněná intenzita
dopravy po silnici 1/17 průtahem obcí.
Pokud bude tato stavba realizována dle navrhované dokumentace, bude obec Stradouň
uplatňovat v důsledku nárůstů dopravy následující podmínky :
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- musí být vyřešeno dopravní omezení a bezpečnost chodců při průtahu celou obcí kolem
silnice 1/17
- vyřešit bezpečnost chodců, kteří se pohybují na jediném přechodu pro chodce, který
spojuje zastávky HD
- zabezpečit obytné a občanské budovy proti hluku v blízkosti silnice 1/17
- zabezpečit statiku budov a ostatních staveb v blízkosti silnice 1/17
Ve Stradouni dne 1.3.2010

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
Akce : Provizorní napojení na silnici 1/17 - Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov
Obec Stradouň k výše uvedené akci sděluje :
Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší provizorní napojení stávající
silnice 1/17 procházející naší obcí s budovaným úsekem RS R35 končící mezi obcí Stradouň
a obcí Ostrov.
|
K této dokumentaci jsme se vyjadřovali dopisem ze dne 1.3.2010.
Po zvážení dané situace zastupitelé vyjádřili nesouhlas s plánovaným rozsahem stavby,
doporučují napojení na komunikaci 1/17 za obcí v části zvané „pod Homolí"
Důvody :
- nebylo sděleno časové období trvání výše uvedeného provizoria
- v sousedství komunikace 1/17 se nachází budova obecního úřadu, ve které sídlí mateřská
škola
- při nárůstu provozu na zmíněných 22 tisíc vozidel/den by byl ohrožen vlastní provoz
mateřské školy (hygienické důvody)
- tato objížďka naruší hrubým způsobem chod obce (docházka na autobusové zastávky,
dostupnost místního hřbitova, výjezd a vjezd vozidel z obce na vozovku 1/17, bezpečnost
chodců)
- obec nemá při silnici 1/17 vybudované chodníky, (finančních důvody)
- provozem bude narušena, statika přilehlých budov (stáří 100 let a více)
Ve Stradouni dne 7.6. 2010

Bačina Zdeněk
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uváděné provizorní napojení není součástí tohoto procesu EIA. Požadavky jsou správně
směrovány k územnímu řízení.
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Obec Řídký
27. 09. 2010
-

Nadále požadujeme oddálení trasy R35 co nejdále od obytné zástavby obce
severním směrem, kde je dostatečně široký nezastavěný prostor a trasa se vyhne
rozvojovým obytným plochám dle platného územního plánu obce.

-

Nesouhlasíme s řešením ochrany navrhovaného VKP Švábenice posunutím trasy
jižním směrem na úkor obytné zástavby č. p. 16. 23, 24. Toto se nechá řešit
přesunutím všech jedinců chráněných rostlin i fauny žijících v uzemí plánované
výstavby.

-

Navrhovaná varianta Sedliště jih je pro občany obce nepřijatelná. Dojde k přiblížení
ke stávající i plánované obytné zástavbě, dále k neúnosnému zvýšení emisí, hluku a
vibrací.

-

Pro občany obce Řídký je nejschůdnější trasa původní směřující severně od obce. I
přesto bude životní prostředí po uvedení do provozu velmi výrazně ovlivněno vyšší
produkcí emisí viz. Tabulka B11 a ostatních sledovaných znečišťujících látek.

-

V případě nedodržení hygienických limitů pro hluk, emise a vibrace požadujeme
vybudování protihlukových stěn u plánované R35.

-

Věříme, že naše požadavky budou posuzovány ve prospěch občanů obce, kteří
nebudou ohrožováni a nadměrně omezováni ve svém budoucím rozvoji.

Václav Beneš
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky, které zajistí plnění
příslušných limitů:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

-

ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně
vyhodnocení plnění platných imisních limitů
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součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny
podmínky pro plnění legislativních limitů včetně zohlednění sekundární prašnosti

Obec Bohuňovice
5. 10. 2010
K předloženému doplňku dokumentace předkládáme následující vyjádření:
K připomínkování jsme obdrželi podklad s určitými nepřesnostmi /např. údaje o vodním zdroji
Bohuňovice, o záboru zemědělské půdy, o kvalifikaci remízku drobný jehličnatý porost na
51,5 km u varianty Sedliště-sever a navazující alej kolem polní cesty/, které nás vedou k
pochybám, zda byl doplněk dokumentace vlivu na životní prostředí uvedeného záměru
zpracován podle aktuálních skutečností a s dostatečnou pečlivostí.
Záměna údajů o záboru půdy u jednotivých variant má určitě vliv na jejich konečné
hodnocení. Stejně tak v rozporu s vyhodnocením vlivu na str. 208 „potencionálně větší riziko
je v případě ovlivnění vodního zdroje Bohuňovice ve var. Sedliště - jih" je tomu ve
skutečnosti naopak, neboť v základní variantě má být v prostoru navrženého OF
lokalizována MÚK Řídký /viz str. 138/.
Varianta Sedliště - sever přestavuje pro obyvatele obce Bohuňovice:
-

omezení, ztížení a v některých případech i znemožnění podnikání v zemědělské
výrobě v tradičně zemědělské vesnici s negativním dopadem na zaměstnanost;

-

zábor půd nejvyšších kvalit zařazených do I. třídy ochrany ZPF /vysoce bonitní půdy/

-

násilné a nepřirozené rozdělení spádové oblasti do nejbližšího města Litomyšl a
oddělení od nejbližší sousední spádové obce;

-

trasa R35 ve variantě č. 1 vedena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Východočeská křída, ochranným pásmem I. stupně VVZ Bohuňovice, a
ochranným pásmem I. a II. stupně VVZ Cerekvice-Pekla;

-

trasa se dále dotýká území v okolí obcí Horky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučinou
a Pekla navrženého chráněného území navrženého do projektu NATURA 2000;

-

negativní vliv na ekosystém navrženého VKP Švábenice a údolí Končinského potoka;

-

značný zábor půdy s dopadem do rozpočtu obce;

-

zásah do dosud nedotčené krajiny, nová výrazná bariéra pro migraci divoké zvěře;

-

likvidace revitalizovaného území /remíz/ - nehospodárné nakládání s dotacemi.

Žádáme:
1. posun trasy R35 mimo navržené ochranné pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice;
2. posun MÚK Řídký u základní varianty mimo navržené ochranné pásmo vodárenského
zdroje Bohuňovice;
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3. stanovení podmínek ochrany vodárenského zdroje Bohuňovice /zdroj pitné vody pro 4
obce/ na stejné úrovni, jakou má vodárenský zdroj Cerekvice nad Loučnou - Pekla, tj. včetně
provedení nápravných opatření na náklady investora v případě zhoršení výchozího stavu;
4. zajistit náhradní porost v případě destrukce remízku Bousovka /lokalita kat. III/3/, který má
význam jako útočiště pro divokou zvěř, na náklady investora;
5. doplnit dokumentaci o způsob odvodnění mostu přes lesní porost Švábenice a louky podél
Končinského potoka a stanovit podmínky s ohledem na ochranu flóry, půdy a dotčených
vodních toků.
Navrhujeme:
1. aby podrobný hydrogeologický průzkum vodárenských zdrojů Cerekvice nad LoučnouPekla a Bohuňovice byl proveden již jako podklad dokumentace vlivů na životní prostředí.
Bez něho podle našeho názoru nelze dostatečně a jasně specifikovat podmínky ochrany
těchto vodárenských zdrojů pro fázi přípravy, výstavby a provozu R35;
2. doplnit porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště-jih o vliv na zemědělské
využití dotčených pozemků, jejich dostupnost, možnost využití zemědělské techniky nebo
provozování společenských aktivit /výkon práva myslivosti/. Pro obce Bohuňovice, Sedliště a
Kornice je toto porovnání s ohledem na dopad do jejich života podobně významné jako
ostatní uvedené vlivy.
Jaromír Gregor
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
1. a 2. V návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, vodní zdroj Bohuňovice a území dalších
potenciálně dotčených vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí
hlubších zářezů

-

prověřit možnost umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné
pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice

3. Stanovení podmínek ochrany vodárenského zdroje Bohuňovice je věcí jeho správce. V
návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky:
-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
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opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů
4. K tomuto vlivu jsou stanoveny následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
-

v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení

- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské hodnoty
stromů

5. Návrh stanoviska EIA obsahuje následující podmínky, které řeší odvodnění uvažovaného
záměru:
Podmínky k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

K části „Navrhujeme:“
1. Podrobný hydrogeologický průzkum svým rozsahem přesahuje možnosti procesu EIA.
Hydrogeologická rešeršní studie je dostatečný podklad pro proces EIA.
2. Zachování přístupnosti zemědělských pozemků vyplývá z legislativy stavebního zákona.
Zajištění migrační funkce krajiny pro živočichy je stanoveno příslušnou podmínkou návrhu
stanoviska EIA.

Obec Sedliště
27. 8. 2010
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1) Ve výše uvedené dokumentaci byla zjištěna chyba, jsou zaměněny údaje porovnání vlivů
trasy R35 Sedliště-sever a Sedliště-jih. Údaje z tabulky B.3. záborů ploch na straně 18 jsou
do tabulky D.16 trvalé zábory půdy na str. 151 a tabulky E.2 porovnání vlivů obou variant na
str. 207 přeneseny opačně. Záměna je provedena ve prospěch hodnocení varianty Sedlištěsever.
2) V tab. D.4 opatření ke splnění limitů hluku na str. 125 jsme nenalezli protihlukovou clonu
pro variantu Sedliště-sever. Umístění zářezů uvedené na str. 140 se odkazuje na
kilometrové úseky, ovšem mapa s kilometrovým značením není součástí dokumentace a
proto nelze posoudit, zda odclonění hluku při této variantě je zajištěno zářezem.
3) V odstavci D.I.15 vliv na sídla chybí popsání vlivu na obec Sedliště v případě varianty
Sedliště-sever. Tato varianta by se obce Sedliště dotkla zcela zásadně a existenčně, neboť
ke stávajícímu teritoriálnímu a hlukovému omezení z jihu (stávající komunikace 1/35,
železnice Litomyšl - Choceň) by se přidalo stejné omezení ze severu, čímž by se život v obci
i vzhledem k převládajícímu severozápadnímu proudění vzduchu stal neúnosný. Obec
Sedliště má vysoký potenciál obytné výstavby až 60RD. Každá z obou variant trasování R35
tento potenciál snižuje, trasa Sedliště-jih je ale ohleduplnější, neboť je odcloněna terénním
valem. Souhlasíme s konstatováním, že v případě varianty Sedliště-jih je možný rozvoj obce
na sever, nesouhlasíme s konstatováním, že obě varianty mají na obec vliv srovnatelný. V
případě varianty Sedliště- sever bude rozvoji obce úplně zamezeno.
4) V tabulce E.2. porovnání vlivů obou tras na str. 208 je dle našeho názoru chybně
uvedeno, že trasa Sedliště-sever je bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje bydlení.
Správně uvedeno, že varianta Sedliště-sever odděluje část území a vytváří „ostrov" mezi
1/35 a R35. Na tomto „ostrově" by se nacházela právě obec Sedliště. Správně je uvedeno,
že trasa Sedliště-jih je vedena v souběhu se stávajícími strukturami, což je podle našeho
názoru logické a správné.
V konstatování k porovnání vlivů na straně 208 je podle našeho správně položena otázka,
jak se v případě varianty Sedliště-sever projeví dopady umístění nového zdroje hluku (a my
přidáváme dopad nového teritoriálního omezení) v dosud nezatíženém území. Souhlasíme s
uvedeným názorem, že dojde k podstatně většímu negativnímu vnímání, než by tomu bylo u
trasy Sedliště-jih, kde jde o umístění komunikace v místě stávajících zdrojů. V posouzení
vlivu na krajinný ráz souhlasíme s konstatováním, že v případě varianty Sedliště-sever dojde
k rozdělení krajiny a narušení její integrity. Je nepochybné, že severní trasa vytváří novou
hlukovou, teritoriální a migrační barieru a ponese s sebou přehodnocení rozhodnutí obyvatel
obcí Sedliště (a Kornice) v takto omezeném prostoru dále žít.
Naprosto souhlasíme s názorem a je to pro nás zásadní, že výsledná podoba trasy by měla
vyjít z jejich projednání a z dohody dotčených obcí a orgánů státní správy. Nelíbí se nám, že
probíhají různá jednání bez účasti dotčených, především menších obcí. Taková jednání
nebudí důvěru. Naše obec má čtyři roky starou špatnou zkušenost s postupem na trasování
osobně zainteresovaných krajských zastupitelů a jimi zalobovaných krajských úředníků, když
se nové zastupitelstvo obce Sedliště stalo předmětem jejich manipulace. Při schvalování
vlastního územního plánu obce bylo zatlačeno do časové tísně tak, aby na poslední chvíli
dne 27.12. 2006 (tj. 2 necelé měsíce po svém ustanovení) schválilo pod nátlakem bez
možnosti projednání trasu Sedliště-sever jako územní rezervu. Dokumentaci ÚP s právě
doplněným trasováním Sedliště- sever obdrželo zastupitelstvo obce od PK ve stejný den, kdy
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ho schvalovalo, ÚP obce musel být schválen do konce roku 2006. Tato severní trasa byla
tehdejšími představiteli kraje prezentována jako schválená při jednání zastupitelstva
Pardubického kraje o ÚP VÚSC dne 14.12.2006. Přitom, jak jsme později zjistili,
schvalována a schválena byla trasa Sedliště-jih. Vyplývá to ze zvukového záznamu řízení
schůze, který jsme bohužel získali až počátkem roku 2007.
Pavel Novák v.r.
starosta obce Sedliště

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Uvedená záměna je řešena v rámci tohoto posudku.
2) Vlivy hluku budou dále podrobně řešeny v rámci následující pomínky návrhu stanoviska
EIA:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

3) Zpracované modelové hodnocení kvality ovzduší uvedené tvrzení nepotvrzuje. Kromě
toho se vlivy ze stávající silnice I/35 po realizaci uvažovaného záměru podstatně sníží.
4) Subvarianta Sedliště – jih vykazuje konflikty s plánovanými plochami rozvoje bydlení.
V procesu EIA (po celkovém posouzení) byla jako subvarianta s menšími vlivy na životní
prostředí vyhodnocena základní trasa.

Obec Janov
1. 10. 2010
Po obdržení doplňku dokumentace jsme pečlivě celou tuto složku prostudovali. Naše
připomínky k původní dokumentaci vlivů na životní prostředí, kterou jsme obdrželi v říjnu
2009, jsou popsány a porovnány na str. 16 tohoto doplňku. Pevně tedy doufáme, že v další
fázi přípravy projektové dokumentace k R35, budou všechny tyto připomínky zohledněny tak,
jak je uvedeno.
Připomínka, která nebyla zohledněna, bylo prodloužení protihlukových zdí, ale podle
opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na veřejných komunikacích (55 dB ve dne a 45
dB v noci) je jak v okolí Janova, tak v okolí Gajeru, s protihlukovou clonou počítáno (doplněk
str. 135), Varianta Janov - jih se jeví jako srovnatelná se základní trasou. Vypočtené hodnoty
jsou v této variantě u většiny zástavby vyšší o 1 - 2 procentní body a to jak pro obtěžování,
172

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

tak i pro rušení spánku. To je však dáno pouze nastavením rozsahu protihlukové ochrany,
kdy vedení silnice v mírně větší vzdálenosti umožňuje budovat menší protihlukové stěny než
by bylo nutno u základní trasy R35 (str. 134). Z toho vyplývá návrh opatření zajistit výsadby
izolační zeleně s protiprašnou a protihlukovou funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou
zástavbou a vybudovat protihlukové clony v rozsahu nutném ke splnění limitu 55 dB ve dne a
45 dB v noci, (str. 135).
Důležitým zjištěním pro obec Janov je, že v doplňku je porovnána základní varianta se:
subvariantou Janov a přidáváme tímto ještě níže uvedené připomínky:
-

v rámci odvodu dešťových odpadních vod ze silnice R35 plně souhlasíme s
výstavbou vsakovacích jímek v MÚK Janov trasy - subvarianta R35. Zásadně však
nesouhlasíme s odvodem těchto vod do vodotečí, které směřují do Končinského
potoka;

-

V rámci vlivu na kvalitu ovzduší jsou v oblasti Janova rozdíly obou variant málo
významné, poněkud příznivější je subvarianta, a to z důvodu omezení průjezdu
vozidel po doprovodné komunikaci středem obce - str. 119;

-

V rámci vlivu na obyvatelstvo a veřejné zdraví je subvarianta Janov příznivější než
základní varianta. Ačkoliv se tato subvarianta dotýká pouze cca 1000 obyvatel, jsou
ve všech pásmech patrné pozitivní posuny oproti základní trase - výšší počet
obyvatel v pásmech nižšího rizika a naopak méně obyvatel v pásmu vyššího rizika.

-

V rámci opatření k ochraně ekosystémů a krajiny v místech, kde obce vznesou
požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a poskytnou k těmto výsadbám
obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude proveden návrh zelených pásů
ve spoluprácí s obcí (str. 188). Obec Janov s tímto návrhem souhlasí a v budoucnu
bude návrh podporovat. Dále požadujeme, aby se zlepšilo ozelenění stávající silnice
1/35, které je momentálně v katastrofálním stavu a svoji funkci neplní.

Na základě porovnání variant silnice R35 se subvarianta Janov ukazuje prokazatelně
příznivější oproti základní trase R35 (str. 218).
Variantní řešení obchvatu Janova v km 62,0 až 66,0 oproti základní variantě nevyužívá
stávající 1/35 jako polovinu profilu vozovky, zachovává tak vybudovaný obchvat Janova jako
doprovodnou komunikaci. Subvarianta je od základní varianty vzdálena asi 85 m (u MÚK
Janov až 200 m) - str. 225. V oblasti Janova je možné doporučit k realizaci subvariantu
Janov, která je vedena ve větší vzdálenosti od zástavby a nevyvolává nutnost vedení
doprovodné komunikace skrz zástavbu Janova (str. 225).
Z výše uvedeného vyplývá, že pro obec Janov je subvarianta trasy R35 oproti základní
variantě příznivější a v rámci schváleného a dosud platného ÚP VÚC Pardubického kraje je i
s touto variantou počítáno. Sami jsme iniciovali schůzku s vládním zmocněncem pro liniovou
výstavbu R35 panem ing. Ivo Tomanem, který se rovněž k této variantě přiklání. Rovněž
jsme obdrželi souhlasné stanovisko pro subvariantu Janov od Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Pardubice. Kopie vyjádření jmenovaných k této problematice jsou přílohou tohoto
dopisu.
Přílohou dopisu je rovněž kopie celkového porovnání vlivů základní trasy a subvarianty
Janov.
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Štika Miloš
starosta obce

Stanovisko zpracovatele posudku:
Problematika detailního řešení odvodu dešťových vod ze silnice R35 bude řešena v rámci
technického projektu, v návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny obecné podmínky pro toto
řešení.
Subvarianta Janov byla v rámci procesu EIA vyhodnocena jako vhodnější k realizaci
z hlediska menších vlivů na životní prostředí.

Obec Vraclav
8. 10. 2010
K předloženému doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov - MÚK Staré Město" na životní prostředí má obec Vraclav následující vyjádření a
připomínky:
1) Bylo zjištěno, že nejsou vypořádány připomínky obce Vraclav z vyjádření ze dne
11. 11. 2009. Opis tohoto vyjádření posílám jako přílohu. Na vypořádání těchto obec
Vraclav trvá v rámci tohoto vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní
silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město“ na životní prostředí. (Možná došlo k
chybě v zasílací adrese.)
2) V doplňku (str. 67) je chybně uvedeno, že vodní zdroj Vraclav (léčivý pramen pod
kostelem v části obce Svatý Mikuláš) není v současné době využíván jako zdroj pitné
vody. Tento zdroj vody oficiálně využívá společnost ZEVAS Vraclav a.s, a 7 domácností
v jeho okolí.
Obec rozhodně požaduje, aby bylo vyloučeno riziko snížení hladiny podzemní vody při
realizaci tunelu, nejenom že se minimalizuje, jak je uvedeno na str. 191. Co si lze
představit pod kompenzačními opatřeními k náhradě dotčených zdrojů? (str. 205).
3) Ve výčtu památek chybí celý barokní areál na Vraclavi v části obce Svatý Mikuláš,Jedná
se o barokní kostel sv. Mikuláše (rejstř. č. ÚKSP 46716/6-4094), bývalé lázně (r. č. 4554)
a poustevnu zvanou „fráterka" (r. č. 4097).
4) Ovzduší, akustika a krajinný ráz je dostatečně připomínkován v přiloženém vyjádření z
11. 11. 2009. Nelze souhlasit s hodnocením na str. 205 v případě údolí pod Vraclaví Svatým Mikulášem (mezi 35-35,6 km).
5) Doprava a havárie. Nikde není zvažováno, co se bude dít po zprovoznění úseku R35 do
Ostrova, kdy několikanásobně stoupne provoz a bude sem svedena doprava z navazující
dálniční sítě:
-

zda bude doprava na zbytku silnice I/17 před jejím napojením na silnici I/35 u
Zámrsku kolabovat a jaká nastane vytíženost a dopravní situace na do té doby
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poklidných silnicích 3. třídy. Zkratka ze silnice I/17 u Stradouně na silnici I/35 ve
Vysokém Mýtě vede přes Vraclav.
-

dále, zda zvěř přecházející silnici č. I/17, která je dnes v určitých denních a nočních
dobách bez provozu, nebude příčinou havárií.

-

obec se oprávněně obává i zvýšení dopravy, hluku a zhoršení ovzduší na Vraclavi i
ve Svatém Mikuláši.

Tyto věci je nutné řešit dříve, než tato situace nastane.
Oldřich Koblížek
starosta obce Vraclav

Příloha:
- opis vyjádření obce ze dne 11. 11. 2009
Vyjádření obce ze dne 11. 11. 2009
K předložené dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku
MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" má obec Vraclav následující vyjádření, připomínky a
doplnění:
Vodní zdroje:
1) Vodní zdroj Vraclav (prameniště kostel Svatého Mikuláše, nevyhlášené ochranné pásmo)
je využíván, zásobuje pitnou vodou vodojem v zemědělském areálu společností ZEVAS
Vraclav, a.s. a 7 domácností v okolí kostela.
2) V lese zvaném „Háj" na Vraclavském hřbetu na stavební parcele č. 275 v k.ú. Vraclav se
nachází betonový zemní vodojem, který zásobuje pitnou vodou obec Zámrsk. Poblíž
vodojemu prochází trasa tunelu, která pravděpodobně protíná i trasu vodovodního
potrubí k Zámrsku. Správcem je VAK s.r.o. Vysoké Mýto. Jde o možný negativní vliv
vibrací při výstavbě i provozu tunelu Vraclav.
3) Na str. 131 je uvedeno, že tunel pod Homolí může ovlivnit vodu ve studních. Co potom,
když k tomu dojde?
Ekosystém:
4) Ohrožení živočichové, žijící na území obce Vraclav v okolí trasy rychlostní silnice R35 mlok skvrnitý, čolek obecný, některé druhy žab dříve hojně se vyskytující - rosnička a
skokan zelený, ještěrky a slepýši.
5) Dokumentace popisuje - křížení regionálního biokoridoru RK 848 - Malejovská louka Svatý Mikuláš, silnici R35 jako migrační bariéru, ale nepopisuje přesně pohyb živočichů a
zvěře z okolních zalesněných strání (km 35) směrem k Loučné.
6) Dokumentace vlivů nepočítá s plánovaným biocentrem „V Dolích", jehož projektovou
dokumentaci má obec Vraclav zpracovanou - z důvodu propojení biocenter a zachování
a rozšíření druhové rozmanitosti živočichů a rostlin. Biocentrum V Dolích je zahrnuto do
Územního plánu obce Vraclav a jedná se o vodní plochu s doprovodným porostem, která
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sníží rizika úhynu živočichů a zvěře, protože jim nahradí důvody, pro které migrují přes
stávající migrační překážku - silnici I/17 a později přes R35 k řece Loučné. Nachází se
pod zástavbou Svatého Mikuláše mezi RBC 472 a levotočivým záhybem RBK 849 pod
vrchem „Kamenec".
Ovzduší:
7) Na str.115 je uváděno zvýšení koncentrace oxidu dusíku na okraji zástavby Vraclavi na
max. 130 mikrogramů/m3, což představuje 65% limitu, ale kolikanásobné to bude zvýšení
proti dosavadnímu stavu a jak toto zvýšení ovlivní zdravotní stav populace?
8) Inverzní údolí se zástavbou Svatého Mikuláše je špatně provětrávané území a má špatné
rozptylové podmínky.
.
9) Při portálu tunelu bude docházet ke kumulaci emisí. Jak to ovlivní vegetaci a živočišstvo
v okolí portálu tunelu? Vyhyne? Odstěhuje se?
Akustika:
10) domníváme se, že se hluková zátěž v údolí Svatého Mikuláše zvýší a že toto údolí ve
tvaru žlabu přenese zvýšenou hladinu hluku do zástavby.
Krajinný ráz:
11) Na str. 165 není zcela srozumitelný popis změn a kontrastů v harmonii a uspořádání
krajiny a zda dojde k významnému ovlivnění krajinného rázu snížení estetické a přírodní
hodnoty silnicí R35 u vrchu Homole pod Svatým Mikulášem, ale co víme, že nejhezčí
jsou scenérie Homole a okolí od lesa pod Kamencem a z hradiště na Vraclavi.
Havárie:
12) Na str. 171 je popisováno využití silnic nižších tříd v okolí nové R35 v případě havárií.
Budou pro tyto účely únosné, a když ne, uvažuje se s jejich rekonstrukcemi? Protože
dochází k jejich poškození až k destrukcím, včetně veřejných kanalizací v zástavbě obce.
S tím máme zkušenosti při haváriích na silnici I/35 mezi Zámrskem a Vysokým Mýtem.

Návrhy a požadavky obce Vraclav:
1) Provedení geotechnického a hydrogeologického průzkumu pro posouzení vlivu výstavby
tunelu na režim podzemních vod a vyhodnocení propustnosti hornin a infiltračních
parametrů. Dále stavební postup při realizaci tunelu, který vyloučí riziko snížení hladiny
podzemní vody.
2) Technická opatření proti ohrožení kvality zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš při
haváriích motorových vozidel a cisteren.
3) Záruky, že splachy z R35 neohrozí podzemní zdroj vody Vraclav - Svatý Mikuláš.
4) Průběžné sledování kvality zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš a předkládání výsledků
tohoto sledování.
.
5) Prověřit hlukové zatížení v zástavbě Svatého Mikuláše.
6) Prověřit ovlivnění živočichů a rostlin emisemi v okolí portálů tunelu.
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7) Zásadně nesouhlasíme, aby došlo k poškození zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš,
který je potencionálním zdrojem pitné vody pro celou obec a žádáme o sdělení míry
rizika pro tento zdroj pitné vody dotčením výstavbou R35.
8) Požadujeme vysázení dostatečně rozsáhlého porostu vpravo od R35 směrem k zástavbě
Svatého Mikuláše (mezi 35-35,6 km), který odcloní hluk, emise a sníží ovlivnění rázu
krajiny.
9) Požadujeme, aby byla do výstavby R35 zahrnuta výstavba biocentra V Dolích, čímž se
výrazně sníží dopad migrační bariéry tělesa R35 a riziko úhynu vzácnějších živočichů.
10) Požadujeme odpovídající kompenzace za jakékoliv ztráty hodnot.
Upozornění:
1) Průplav Dunaj - Odra - Labe býval v mapách zakreslen u Homole v trase R35.
2) V přehledu kulturních památek chybí v obci Vraclav, části Svatý Mikuláš barokní kostel,
bývalé barokní lázně a dřevěná poustevna.
! Šokující je zjištění, že rok 2025 je teprve před výstavbou nové komunikace R35. Znamená
to, že za 16 let možná dojde ke stavbě úseku Ostrov - Staré Město?
Děkujeme za akceptaci tohoto vyjádření obce Vraclav.
Oldřich Koblížek
starosta obce Vraclav

Stanovisko zpracovatele posudku:
2) V návrhu stanoviska EIA je uloženo:
-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

Riziko snížení hladin podzemní vody nelze nikdy zcela vyloučit. Kompenzační opatření k
náhradě dotčených zdrojů je např. vybudování nového zdroje vody.

4)
Příslušné modelové hodnocení kvality ovzduší zohledňuje pozaďové znečištění
lokality. Zároveň počítá s digitálním modelem terénu, takže zohledňuje i údolí Svatého
Mikuláše. Problém vlivu odvětrání tunelu bude řešen aktualizovanou rozptylovou studií.

5)
Tato situace není předmětem tohoto procesu EIA. Je předmětem řešení DÚR
předcházejícího úseku R35.

Stanovisko k příloze:
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2) V rámci technické dokumentace budou muset být řešena všechna křížení záměru
s inženýrskými sítěmi.
3) K tomuto dotazu jsou v návrhu stanoviska EIA uloženy následující podmínky:
-

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace
nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů

4) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

po určení konečné subvarianty (v dostatečném předstihu před zpracováním
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum v prostoru
očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na základě
tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze předpokládat termín od 15.7. do
15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně mobilní); prověřit výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů v tomto prostoru (vč. vodních Coleopter v pramenné
oblasti Hrušová); dále podle tohoto průzkumu v případě potřeby zpracovat žádosti o
výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zák. č.
114/1992 Sb.; tento průzkum aktualizovat i před zahájením vlastních stavebních prací

5) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:

6)

-

za účelem optimalizace migračních opatření zajistit během přípravy záměru, během
realizace a po ukončení realizace záměru (po dobu minimálně pěti let od uvedení do
provozu) u odborně způsobilé osoby monitoring migrace živočichů se zvláštním
důrazem na migraci obojživelníků vč. návrhu migračních podchodů, nadchodů,
migračních zábran, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod. a
vč. následného posouzení efektivity realizovaných opatření, v případě potřeby
navrhnout dodatečná opatření

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice

K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření
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10) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby

K části Návrhy a požadavky obce Vraclav:
1)

V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

2) a 3) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu

4) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

8) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí. (Investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
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taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení.)
9) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka
-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření

Rok 2025 je předpokládaným rokem, kdy bude R35 v plném provozu.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
1. 10. 2010
Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje k doplňku dokumentace:
Orgán nakládání s odpady a prevence závažných havárií (zpracovatel Ing. J. Bartoš)
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, ani podle zákona č. 59/2006
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky, v platném znění, není k doplňku dokumentace připomínek.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. T. Sigl)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění (dále jen zákon), do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu
ochrany přírody (dále též OOP), tj. regionální územní systém ekologické stability, přírodní
parky, zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné
lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, uvádíme k předložené
doplněné Dokumentaci vlivů na životní prostředí Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov
- MÚK Staré Město (dále jen Dokumentace) následující: Nařízením Vlády ČR č. 371/2009
Sb. byly stanoveny nové evropsky významné lokality - mimo jiné i evropsky významná
lokalita Hřebečovský hřbet (CZ0530020). Požadujeme z textu Dokumentace vypustit, že se
jedná o navrženou lokalitu (uvedeno např. na straně 38 a 162). Dále upozorňujeme na
nesprávné označení regionálních biokoridorů, jak je uvedeno na straně 45. Na regionální
biocentrum Svatý Mikuláš jsou napojeny regionální biokoridory 843 a 849. Regionální
biokoridor 848 neexistuje. Toto nepřesné označení je dále uvedeno v Dokumentaci např. na
stranách 47 a 163. Přesné situování a označení prvků územního systému ekologické stability
regionálního významu je možné ověřit například v Zásadách územního rozvoje
Pardubického kraje, které dne 29. 4. 2010 projednalo a odsouhlasilo Zastupitelstvo
Pardubického kraje. V předložené Dokumentaci, konkrétně na straně 45, není dále uvedeno,
že rychlostní komunikace kříží další regionální biokoridor, a to biokoridor 853 v bezprostřední
blízkosti sídla Cerekvice nad Loučnou. Tuto informaci požadujeme doplnit, a to včetně
způsobu křížení a parametrů migračního objektu. OOP považuje za vhodné doplnit do
Dokumentace stručné informace o metodice sběru dat, která jsou uvedena v kapitolách
C.ll.8.3 Aktuální stav vegetace a C.II.9 Fauna. Jedná se zejména o období, kdy byly
průzkumy provedeny, počty návštěv území apod. Tyto informace budou OOP případně
požadovány v případě, bude-li požádán o povolení výjimky dle § 56 zákona. OOP požaduje
(stejně jako zpracovatel Dokumentace) s ohledem na ochranu zvláště chráněných druhů
provést bezprostředně před zahájením stavby průzkum území na aktuální výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Na základě výsledků průzkumu musí být přijata taková
opatření, kterými bude minimalizován negativní vliv záměru na zjištěné druhy, např. budou
provedeny záchranné transfery (na základě vydané výjimky), umístěny zábrany proti vnikání
živočichů do prostoru staveniště apod.
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Předložená Dokumentace obsahuje návrhy opatření, se kterými se OOP ztotožňuje. Jedná
se zejména o návrhy uvedené v kapitolách D.I.9.1.-3. Vlivy na ekosystémy, D.IV.2. (2.1.
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny) a D.IV.3. (3.2. Opatření k ochraně
ekosystémů). OOP požaduje minimálně uvést v závěrečném stanovisku odkazy na dané
kapitoly, s tím, že je nutné respektovat návrhy opatření v těchto kapitolách uvedené, a to jak
ve fázi přípravy a realizace záměru, tak ve fázi provozu.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, PhD.)
Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy, a to 285 ha.
Příslušným orgánem k posouzení je v tomto případě MŽP.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková)
Z předložené doplněné dokumentace je zřejmé, že na základě předchozích stanovisek
orgánu státní správy lesů krajského úřadu byly do dokumentace zapracovány některé
požadavky na zmírnění dopadu působení záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa. V
dalších stupních projednávání záměru umístění komunikace R35 požadujeme, aby návrhy
uvedené v kapitole D.IV. (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci
nepříznivých vlivů) byly v plné míře akceptovány, převzaty do konečného stanoviska a
zrealizovány. Jedná se o úpravy trasy komunikace R35 tak, aby nezasahovala do lesních
pozemků, a to zejména v úsecích: km 44,9 (posun trasy mimo lesní porost), km 49,5 - 50,5
(přemostění Končinského potoka), km 69,0 - 71,0 (přiblížení nového vedení trasy ke
stávajícímu průběhu silnice), km 84,8 - 84,9 (u obce Kunčina - mírný posun trasy na jih mimo
lesní porost), km 85,5 - 85,8 (mírný posun trasy na jih, aby nedošlo k rozdělení lesního
porostu), kdy jsou malé lesní komplexy novou trasou rozděleny tak, že nebudou schopny
samostatné existence.
Posouzení možnosti posunu trasy požadujeme rovněž v úseku km 66,5 u obce Gajer, kde by
při mírném posunu trasy sv směrem nedošlo k zásahu do okraje lesního porostu.
Orgán státní správy myslivosti (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková)
K záměru nemáme další připomínky, požadujeme respektování kapitoly D.IV. (Opatření k
prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů), zejména části Opatření ke
snížení dělícího efektu komunikace a znovu upozorňujeme, že zhotovení migračních studií a
umístnění vhodných technických zabezpečení pro umožnění přecházení zvěře a případně
zabránění střetu zvěře s jedoucími vozidly je třeba zpracovat v těsné spolupráci s uživateli
všech dotčených honiteb, kteří mají dlouhodobé znalosti a zkušenosti jak s výskytem
jednotlivých druhů zvěře, tak zejména jejich migračních tras, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností).

Ing. Hejduk Josef
vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
K vyjádření orgánu ochrany přírody

182

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

V návrhu stanoviska EIA jsou uvedeny následující podmínky zohledňující uvedené
připomínky:
Pro fázi přípravy:
-

po upřesnění konečné trasy provést podrobný biologický průzkum v prostoru
očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na základě
tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s ohledem na
výskyt zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze předpokládat termín
od 15.7. do 15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně mobilní); dále podle tohoto
průzkumu v případě potřeby zpracovat žádosti o výjimky ze zákazů zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů

-

po upřesnění konečné trasy zpracovat aktualizaci konfliktů s prvky ÚSES, které
budou v kontaktu s uvažovaným záměrem včetně případných doporučení pro
technickou dokumentaci záměru

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice; samostatně pro fázi výstavby a pro fázi
provozu; ve spolupráci s uživateli dotčených honiteb, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou
působností)

Pro fázi výstavby:
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les; to se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně

-

případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů přemístit do
srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný zejména u druhů s omezenou
mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.); musí být realizován v co
nejkratší době před zahájením stavby v daném úseku, ovšem při respektování
vhodných ročních období pro odchyt a přesun jedinců příslušného druhu a se
striktním dodržením požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění; pro tento zásah je třeba zažádat o výjimku ze základních
ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů

Požadavek orgánu státní správy lesů byl respektován v návrhu stanoviska EIA.

Požadavek orgánu státní správy myslivosti byl respektován v návrhu stanoviska EIA.
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Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
5. 10. 2010
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl posoudil předložený
doplněk a vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád") následující vyjádření:
-

z porovnávaných variant trasy rychlostní komunikace v oblasti města Litomyšl je z
hlediska veřejných zájmů hájených odborem výstavby a územního plánování Městského
úřadu Litomyšl vhodnější základní varianta trasy rychlostní komunikace R35, tj. trasa
severně od obce Sedliště a městské části Kornice a to zejména s ohledem na:
-

příznivější dopad této varianty na zdraví obyvatel a na možnost rozvoje dotčených
obcí,

-

porovnatelný dopad obou variant na životní prostředí,

-

skutečnost, že tato varianta, na rozdíl od subvarianty Sedliště-jih, odděluje jednotlivé
části obcí v menší míře.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani souhlas a není rozhodnutím ve smyslu správního
řádu.
Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek respektován v návrhu stanoviska EIA.

Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
16. 9. 2010
Stanovisko odboru životního prostředí k dokumentaci EIA "Silnice R35 v úseku Ostrov
- Staré Město" Verze 2
V rámci daných kompetencí odboru životního prostředí MěÚ Litomyšl ztotožňujeme se s
obsahem i závěry výše uvedené dokumentace. Závěr dokumentace v porovnání subvarianty
Sedliště-jih a základní varianty je v dokumentaci sice nejednoznačný, výsledná podoba má
vyjít „z jejich projednání a z dohody dotčených obcí a orgánů státní správy", přesto se nám
jeví vhodnější trasa základní, neboť budeme nadále uplatňovat všechna předchozí
stanoviska. V oblasti Janova naopak akceptujeme trasu subvariantní ve větší vzdálenosti od
zástavby.

30. 9. 2010
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Upozornění odboru životního prostředí k dokumentaci EIA "Silnice R35 v úseku Ostrov Staré Město" Verze 2
V návaznosti na naše stanovisko Vám odeslané dne 16.9.2010 si Vás dovolujeme ještě
upozornit na nesrovnalost v dokumentaci EIA, neboť v tabulkách B.3. a B.4. Zábory ploch
str.18 a 19 jsou hodnoty převzaté do tabulky E.2. Porovnání vlivů základní trasy a
subvarianty str. 207 prohozené mezi „Základní trasou" a „Subvariantou".
Naše stanovisko ze dne 16.9.2010 zůstává nadále v platnosti.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky a upozornění respektováno v návrhu stanoviska EIA.

Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
21. 9. 2010
Oddělení ekologie prostředí: Bez připomínek.
Oddělení přírodního prostředí: Bez připomínek.
Oddělení vodního hospodářství: Bez připomínek.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Chrast – odbor výstavby a životního prostředí
10. 9. 2010
Toto obsahuje pouze:
Veřejnou vyhlášku
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí
21. 9. 2010
Odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy, jako příslušný dotčený orgán vydává
vyjádření k doplnění dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Rychlostní
silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" dle zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí).
1. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách, v
platném znění - bez připomínek
2. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.289/1995 Sb., o lesích, v
platném znění - bez připomínek
3. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znění - bez připomínek
4. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění - bez připomínek
5. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem ě.334/1992 Sb„ o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění - naše připomínky z října 2009 byly
zpracovány. Nemáme další připomínky
6. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění - bez připomínek

Ing. Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
29. 9. 2010
Vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35
v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město.
Z hlediska vodního hospodářství, ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší,
odpadového hospodářství a lesního hospodářství nemáme k doplňku dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město
- připomínek.
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Ing.Báča Pavel
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Vysoké Mýto – odbor životního prostředí
13. 10. 2010
Odbor životního prostředí prostudoval předložený materiál a vydává toto souhrnné
stanovisko:
1. Nakládání s odpady : L. Richterová, DiS.
S odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

2. Ochrana ZPF: Ing. V. Richterová
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu požadoval ve svém souhrnném stanovisku z
4.11.2009 podrobně a kvalifikovaně zpracovat návrh způsobu hospodářského využití
skrývané kulturní vrstvy půdy. V předložené dokumentaci je konstatováno, že dojde k záboru
285 ha ZPF a je zde vyčísleno kolik ha z které třídy bude nutné odejmout. Požadovaný
návrh hospodárného využití skrývané půdy chybí.
V části „Vypořádání připomínek došlých k dokumentaci EIA" je uvedeno, že kapitoly D.I.6 a
D.IV.2 řeší připomínku týkající se vytvoření hráze z tělesa komunikace a ovlivnění
odtokových poměrů v území. Ve skutečnosti uvedené kapitoly konkrétní připomínku
neřeší.
Při dalším projekčním zpracovávání požadujeme naše připomínky řešit a vyřešit konkrétními
opatřeními.
3. Státní správa lesů: - J. Fendrych
Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba se dotýká pozemků určených k
plnění funkcí lesa i pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Zásahy na lesních
porostech požadujeme v minimálním rozsahu.
4. Ochrana přírody a krajiny : Ing. P. Rittich, Ing. V. Richtrová
V části „Vypořádání připomínek došlých k dokumentaci EIA" str. 9 je opět uvedeno, že
nebude dotčena ovocná alej Vysoké Mýto-Lhůta; toto se nezakládá na pravdě, alej bude
stavbou dotčena. Požadujeme její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin.
Dále je na straně 9. uvedené části dokumentace konstatováno, že připomínka týkající se
lokality I/9 je řešena v kapitole D.I.9.2. Lokalita I/9 v uvedené kapitole není vůbec uvedena.
Požadujeme i tyto připomínky odpovědně vyřešit.
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Nadále požadujeme, aby součástí vegetačních úprav byla realizace pásů zeleně (stromové a
keřové patro) v prostoru mezi komunikací a lidskými sídly (Vysoké Mýto 40,5 - 42,5km;
Knířov 42,8 - 43,5km ; Džbánov 44,5 - 46,5km). Požadovaná realizace vegetačních úprav
sníží negativní projevy silničního provozu a nenásilně začlení komunikaci do krajiny ( ČSN
73 6101).
5. Vodoprávní úřad: - Ing. V. Nádvorník, Jaroslava Karalová
Posuzovaná stavba negativně ovlivní zdroj pitné vody Pekla, který slouží k zásobování
vodou pro město Vysoké Mýto a jeho širší okolí. Svou vydatností a jakostí pitné vody se
jedná o zásadní vodní zdroj většího než lokálního významu. V době, kdy je stále větší
nedostatek pitné vody je třeba obdobné zdroje chránit a nedopustit možnost ohrožení jejich
jakosti. Z předložené dokumentace vyplývá, že lze předpokládat přímé ovlivnění uvedeného
zdroje, a to není řešena možnost vzniku havárie ( při dopravní nehodě ) s únikem ropných či
jiných přepravovaných nebezpečných látek. Návrh trasy rychlostní silnice v blízkosti vodního
zdroje Pekla je zcela nevhodný, vodoprávní úřad za daného stavu souhlas se stavbou
nevydá.
Z předloženého materiálu je zřejmé, že akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu
životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. zájmů v
oblasti ochrany ovzduší.

Ing. Stanislava Jetmarová
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:

K bodu 1.

Nakládání s odpady:

Nakládání s odpady v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejícími právními předpisy vyplývá
z legislativy a nemusí být ukládáno samostatnou podmínkou. Podmínkami návrhu stanoviska
je dále upřesněno:
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

K bodu 2.

Ochrana ZPF:

K této problematice se v kapitole B.II.1. dokumentace konstatuje, že „Svrchní vrstva půdy ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy na dočasné deponie. Část
této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese komunikace a v jeho okolí, zbylá půda
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bude využita dle pokynů orgánu ochrany ZPF.„ Tato podmínka je také uložena v návrhu
stanoviska.
Odtokové poměry řeší několik podmínek návrhu stanoviska:
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

K bodu 3.

Státní správa lesů:

V návrhu stanoviska e uloženo prověřit optimalizaci trasy tak, aby maximálně snížily vlivy na
lesní porosty. Dále je obecně uloženo:
-

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod.; na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů

K bodu 4.

Ochrana přírody a krajiny:

K vlivu na alej Vysoké Mýto - Lhůta byla do návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

v případě dotčení aleje Vysoké Mýto - Lhůta, provést v rámci projektu vegetačních
úprav její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin

K požadavku na realizi pásů zeleně (stromové a keřové patro) v prostoru mezi komunikací a
lidskými sídly (Vysoké Mýto 40,5 - 42,5km; Knířov 42,8 - 43,5km ; Džbánov 44,5 - 46,5km) je
uložena podmínka návrhu stanoviska:
-

zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími
parametry:
-

-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a
poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude
proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže provádět
výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele, taktéž nemůže
vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace a doprovodná
zařízení)
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Vodoprávní úřad:

Možné ovlivnění zdroje pitné vody Pekla patří k nejvýznamnějším identifikovaným vlivům
uvažovaného záměru. Proto byla i v rámci posudku této problematice věnována maximální
pozornost a v návrhu stanoviska EIA jsou uloženy následující podmínky pro eliminaci a
minimalizaci tohoto vlivu, se zdůrazněním detailního řešení v prostoru potenciálního
ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

-

v prostoru potenciálního ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla navrhnout
detailní prostorovou a technologickou realizaci záměru s ohledem na minimalizaci a
eliminaci vlivů na podzemní vody; prověřit možnost přiblížení trasy záměru ke
stávající silnici I/35 a prověřit možnost využití tělesa stávající silnice I/35 pro R35 (s
realizací obslužné komunikace v novém prostoru); odvádění vod z povrchu
komunikace řešit v tomto prostoru nepropustnou kanalizací, vyústění provést mimo
zranitelné území, technickými opatřeními zabránit rozstřiku vod z komunikace do
okolního prostoru

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
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zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu
-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce; s tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
4. 10. 2010
Po zhodnocení souladu předloženého doplňku dokumentace s požadavky v oblasti ochrany
veřejného zdraví KHS s doplňkem dokumentace souhlasí s následující podmínkou :
Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření. Výpočtové body je třeba zvolit na
hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a nejbližších chráněných
venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných chráněných venkovních
prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí. Poté KHS stanoví měřící body
pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební provozu, případně předčasného
užívání stavby.
Z hlediska navržených subvariant KHS preferuje u obchvatu Litomyšle před subvariantou
Sedliště-jih základní trasu, ve které je komunikace vedena ve větší vzdálenosti od obytné
zástavby.
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Požadovaná podmínka byla v návrhu stanoviska EIA plně respektována.

ČIŽP – Oblastní inspektorát Hradec Králové
17. 9. 2010
Stanovisko k doplňku dokumentace vlivů záměru na životní prostředí:
Oddělení integrace:
Předložený záměr nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci) a oznamovatel nemá povinnost získat integrované povolení.
Oddělení ochrany ovzduší:
Za předpokladu minimalizace sekundární prašnosti během výstavby nemáme z hlediska
ochrany ovzduší k předložené dokumentaci připomínky. Podmínky ochrany ovzduší před
znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování během stavby upravují zvláštní
právní předpisy.
Oddělení ochrany vod:
Námi vznesené připomínky jsou řešeny nejprve v dokumentaci "Vypořádání připomínek"
vypracované spol. ATEM, s.r.o. Praha v 3/2010 a následně jsou zahrnuty v doplněné
dokumentaci, která zahrnuje i výsledky "Hydrogeologické rešeršní studie (verze III.)"
zpracované spol. K + K průzkum s.r.o. Praha v 4/2010. Po jejím prostudování nemáme z
hlediska ochrany vod k hodnocení vlivu na životní prostředí a jeho závěru připomínek.
Podmínky, jež jsou součástí opatření, navržených z hlediska ochrany vod k prevenci,
eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v doplněné dokumentaci musí
být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných
správních řízení. Provoz díla potom musí být v souladu s těmito závaznými předpisy.
Oddělení ochrany vod nemá ke zpracování a závěru doplněné dokumentace dalších
připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství:
Doplněk dokumentace navazuje na dokumentaci z roku 2009. Uvádíme, že z pohledu
nakládání s odpady trváme na původním vyjádření k dokumentaci č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634.
001/09/KLM ze dne 23.10.2009 .
Jelikož termín zahájení výstavby není stanoven, uvádíme, že veškeré nakládání s odpady
vznikajícími při výstavbě musí odpovídat legislativě platné v daném období. Vyjádření k
předpokládanému nakládání s produkovanými odpady, ve smyslu současné legislativy, by
nemělo příslušnou vypovídající schopnost.
Nakládání s odpady je zpracováno v kap. B.III.3 Odpady, včetně bilance výkopových zemin a
zemin potřebných do náspů.
V souvislosti s rozsahem zemních prací a velikostí dotčeného území upozorňujeme, že při
prováděných pracích bude nutné sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností.
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Oddělení ochrany přírody:
K doplněné dokumentaci ČIŽP uvádí, že v kapitole B.I.9. (str. 17) je nesprávně uveden orgán
ochrany přírody věcně příslušný k vydávání výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných rostlin a živočichů. Tímto orgánem je od 1.12.2009 místně příslušný krajský
úřad.
Vzhledem ke skutečnosti, že v doplněné dokumentaci jsou zohledněny připomínky ze
stanoviska ČIŽP č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634. 001/09/KLM ze dne 23.10.2009, ČIŽP s
projektem souhlasí za předpokladu dodržení kompenzačních opatření uvedených v
dokumentaci.
ČIŽP z navržených variant i nadále upřednostňuje variantu Sedliště-jih pro její menší dopad
na krajinný ráz a subvariantu Janov-základní trasa pro její menší dopad na nezastavěná
území.
Oddělení ochrany lesa:
Záměr si vyžádá zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rozsahu
84 734 m2 až 85 044 m2 dle jednotlivých variant.
V doplněné dokumentaci byly v dostatečném rozsahu akceptovány připomínky oddělení
ochrany lesa ze stanoviska č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634.001/09/KLM ze dne 23.10.2009. V
kapitole D.I.14 bylo řádně doplněno vyhodnocení vlivů záměru na lesy a situace byla
zakreslena do lesnických porostních map.
Závěr:
ČIŽP z navržených variant i nadále upřednostňuje variantu Sedliště-jih pro její menší dopad
na krajinný ráz a subvariantu Janov-základní trasa pro její menší dopad na nezastavěná
území.

Ing. Jana Samková
ředitelka oblastního inspektorátu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Byla respektována připomínka k nakládání s vytěženými zeminami a zahrnuta do návrhu
stanoviska EIA:
-

při prováděných pracích sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností

Obvodní báňský úřad Trutnov
7. 10. 2010
Obvodní báňský úřad Trutnov, pracoviště Hradec Králové, zaevidoval 6.9.2010 pod čj.
3375/10 doplněk dokumentace vlivů na životní prostředí akce „Rychlostní silnice R 35 v
úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město".
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K Vašemu oznámení sdělujeme, že k výše uvedenému doplňku není ze strany zdejšího
úřadu připomínek.
Podle ustanovení § 3 písm. i) zákona ČNR 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 (tunel Dětřichov), jakož i ve vytváření
podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 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 (např. stavební zákon, vodní zákon, apod.) nebo na základě ohlášení, pokud to tyto
předpisy připouštějí, (§ 5 odst. 2 citovaného zákona).
Organizace provádějící ČPHZ je povinna ohlásit OBÚ v Trutnově 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., ve znění pozdějších zákonů.

Ing. André Miksch
předseda úřadu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti podrobnějšího vypořádání.

Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany
lesů
10. 9. 2010
Z hlediska lesního hospodářství a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa
souhlasíme s předloženou dokumentací za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. V navazujícím stupni řízení na základě zpřesňující dokumentace prověřit možnost
optimalizace některých níže uvedených úseků s cílem minimalizovat, případně zcela
eliminovat zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL") a snížení
záborů lesních porostů. Jedná se o tyto úseky :
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Km 35-36. V tomto úseku posunout portály obou konců tunelu Homole o vzdálenost
50m od hranice PUPFL.
Km 50. Posunem trasy R35 jižním směrem vyloučit kolizi s lesem Švábenice.
Km 69-71. Omezit zásah do PUPFL maximálním přiblížením trasy R35 ke stávající
trase komunikace I/35.
Km 85-86. Posunem trasy R35 jihovýchodním směrem redukovat zásah do PUPFL na
nejnutnější minimum.
2. Zajistit stabilitu stavbou obnažených lesních porostů a zabránit tak jejich ohrožení,
zejména bořivými větry.
3. Zajistit zpracování podrobné migrační studie, která navrhne optimální technická řešení pro
jednotlivá křížení trasy R35 s migračními trasami živočichů s cílem minimalizovat počet
přerušení migračních tras a eliminovat možná rizika střetů migrujících živočichů, zejména
větších, s motorovými vozidly.
4. Stavba trasy R35 v celém navrženém úseku bude v termínu nejdéle do uvedení do
zkušebního provozu obousměrně oplocená. Částečné nebo přerušované oplocení je
nepřijatelné.
Uvedené podmínky požadujeme promítnout do závěrečného stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí.

Ing. Jiří John
ředitel odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Stanovisko zpracovatele posudku:
Veškeré požadované podmínky byly promítnuty do návrhu stanoviska EIA.

MŽP – odbor ochrany vod
10. 9. 2010
Stanovisko odboru ochrany vod MŽP k záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov
- MÚK Staré Město - doplněk":
Připomínky odboru ochrany vod MŽP byly zapracovány. Byla nalezena pouze drobná chyba,
kdy je ve vypořádání uvedeno, že byla věcně doplněna kapitola B.II.2. Věcně byla doplněna
kapitola B.III.2.
Závěr:
Odbor ochrany vod MŽP souhlasí se záměrem.
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.

MŽP – odbor ochrany ovzduší
1. 10. 2010
K doplňku dokumentace záměru Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré
Město nemáme žádné připomínky. Záměr nadále považujeme za akceptovatelný.
S pozdravem

Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.

MŽP – odbor výkonu státní správy VI
24. 9. 2010
Po opakovaném posouzení doplněné dokumentace záměru výstavby rychlostní komunikace
R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město doporučuji, na základě vlastních zkušeností a
znalosti příslušného území s průměty do rozhodujícíh složek a stránek životního prostředí a
ochrany veřejného zdraví, schválit základní variantu Sedliště - sever.

JUDr. Ing. Emil Rudolf
ředitel odboru výkonu státní správy VI

Stanovisko zpracovatele posudku:
Subvarianta „základní trasa“ (odpovídá trase na sever od Sedliště) byla doporučena jako
vhodnější z hlediska menších vlivů na životní prostředí.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
15. 9. 2010
Prostor předpokládané stavby se dle dosavadního stavu poznatků nachází na území s
archeologickými nálezy.
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Především v oblasti Starého Města a jeho širšího okolí máme doloženy archeologické nálezy
více méně z celého pravěku (např.: Vích, D. 2005: Laténské nálezy na českomoravském
pomezí, Pravěk NŘ 13, 309-350; Vích, D. 2007: Českomoravské pomezí v době římské,
Pravěk NŘ - Supplementum 17, 173-229). Téměř všude musíme zároveň počítat s výskytem
vrcholně středověkých situací, ať jsou doloženy přímými nálezy (např. Bolina, P. - Němcová,
J. - Šlézar, P. 2008: K počátkům hradů na Moravskotřebovsku, Castellologica bohemica 11,
53-88) nebo jejich přítomnost vyplývá z písemných zpráv (viz např. příslušná hesla v
Profous, A.: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní výmam a změny. Praha 19471960).
Z uvedených důvodů je záchranný archeologický výzkum při stavbě zcela nezbytný.
S pozdravem
Mgr. Jiří Junek
ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto požadavku je stanovena v návrhu stanoviska EIA tato podmínka:
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let); přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
20. 9. 2010
K předloženému doplňku dokumentace k záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov - MÚK Staré Město" nemáme další připomínky, veškeré naše předchozí připomínky
byly již akceptovány a zapracovány.
Při konečném řešení návrhu „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré
Město" požadujeme respektovat podmínky územní památkové ochrany, které doplněk
dokumentace záměru zohledňoval.
Ing. arch. Věra Kučová
náměstkyně pro památkovou péči

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.
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Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření k původní dokumentaci byla vypořádána v rámci doplněné dokumentace (verze 2)
přehledně v samostatném svazku. Veškeré oprávněné podněty z těchto vyjádření byly
využity při zpracování tohoto posudku a návrhu stanoviska EIA.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem bylo shromáždit a vyhodnotit dostupné
údaje o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr silnice R35 v úseku Ostrov
- Staré Město na území Pardubického kraje. Proces EIA identifikuje míru a závažnost
jednotlivých vlivů, stanoví limity pro možnost realizace stavby a navrhuje opatření, která
budou minimalizovat dopady na životní prostředí. Záměr je navrhován v jedné základní
variantě, ve dvou místech jsou posuzovány subvarianty o délce 8 a 4 km. Základní trasa je
shodná s trasou vymezenou v územně plánovací dokumentaci.
V případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní vliv nové
komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní zatížení rychlostní silnice
bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě, ale
silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze také
očekávat podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak
revitalizaci centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.
Mezi významné vlivy výstavby nové komunikace patří zábor hodnotné zemědělské půdy. To
je však dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby se
maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a přijatelným)
dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.
Vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně mírné, což
je dáno právě skutečností, že trasa je vedena prioritně po zemědělských plochách. I tak
ovšem dojde k určitému narušení některých biotopů, ke kácení dřevin apod. Trasa je však
navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i podmínky k optimalizaci
trasy, stanovené v návrhu stanoviska EIA. Vlivy na migraci živočichů budou minimalizovány
zajištěním dostatečného počtu mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky),
pozitivním efektem bude snížení bariérového působení stávající silnice I/35.
Z hydrogeologické studie vyplývá, že ovlivnění vodárenských zdrojů je nepravděpodobné,
resp. lze mu příslušnými opatřeními zabránit; mohlo by však dojít ke kvantitativnímu
ovlivnění místních zdrojů, zejména v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav. Zde je nutno volit
takovou technologii výstavby tunelů, která toto riziko minimalizuje (pravděpodobně sanace
tryskovou injektáží). Na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni
přesune tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku těchto látek
do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.
Obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění zejména
malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného území. Z tohoto
důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby bylo toto riziko
minimalizováno.
Archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné provést
odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v předložené
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Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto předpokladu je možné
vliv hodnotit jako přijatelný.
Vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit jako mírně negativní, je však nutno opět vyzdvihnout
skutečnost, že silnice (díky předchozí optimalizaci trasy) nezasahuje do nejcennější části
krajiny tohoto regionu. Při realizaci vhodných opatření je možné vliv na krajinu hodnotit také
jako přijatelný.
Celkově tak lze vlivy realizace záměru hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

indiferentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody

V rámci procesu EIA bylo dále formulováno několik desítek konkrétních podmínek jak pro
fázi projektové přípravy stavby, tak i pro etapy provádění stavby a provozu silnice R35. Tato
opatření umožní omezit dopady realizace záměru na nejnutnější míru.
Z hlediska porovnání subvariant „Sedliště-jih" a „Janov" pak lze konstatovat,
že:
-

subvarianta Sedliště-jih je z hlediska střetů s jednotlivými prvky životního prostředí a
kvantifikovaných dopadů na obyvatele hodnocena jako méně vhodná než základní
trasa silnice R35, subvarianta Sedliště-jih je také ve střetu s plánovanými plochami
rozvoje bydlení obcí Řídký, Nedošín, Litomyšl. Na druhé straně ale základní trasa s
sebou nese množství dopadů, typických pro umístění silnice do dosud relativně
nedotčeného prostoru: vytváří nový zdroj hluku v území, rozděluje krajinu a narušuje
její ráz, uzavírá část území mezi stávající silnici I/35 a novou R35, vytváří novou
migrační bariéru atd. Tyto vlivy lze obtížně kvantifikovat, neboť se jedná spíše o
dopady psychologické a estetické, avšak jejich význam je nepochybný. Obě varianty
tak mají své klady i zápory. Celkově byla jako subvarianta s menšími vlivy na životní
prostředí vyhodnocena základní trasa.

-

v oblasti Janova je možné doporučit k realizaci subvariantu Janov, která je vedena ve
větší vzdálenosti od zástavby a nevyvolává nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova.

Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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NÁVRH STANOVISKA

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.

Název a zařazení záměru

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji. Katastrální území a obce,
jimiž procházejí navržené trasy R35 jsou uvedeny v následující tabulce:
obec

katastrální území

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov

Dětřichov

Dětřichov u Svitav

Řídký

Řídký

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Džbánov

Staré Město

Radišov

Džbánov u Vysokého
Mýta

obec
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Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65993390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

Zastoupený:
Ing. Tomáš Kaas - ředitel výstavby ŘSD ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
tel. 241 084 302
II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: Ing. Václav Píša,CSc.
držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb.
č. osvědčení 43912/ENV/06

Předloženo:

19.10.2006
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2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Václav Píša,CSc.
držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb.
č. osvědčení 43912/ENV/06

Vráceno:

07. 12. 2009

Přepracovaná dokumentace:
Předloženo: 02. 09. 2010
3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93
Předloženo:

říjen 2011

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v říjnu 2006.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 03.11.2006 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Záměr „Silnice R35 v úseku Vysoké Mýto – Staré Město“ naplňuje dikci bodu 9.3, kategorie II
(kategorie I), přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést
do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému
zákonu je nutné zpracovat.

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 07. 10. 2009

Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.
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5. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Honební společenstvo Švábenice
Občanské sdružení Lípovec
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Bosonohách
Mgr. Patrik Bičovský
Občané obce Němčice u Litomyšle (35 podpisů)
Občanské sdružení Švábenice
Občanské sdružení Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim Troubsko
Jaromír Holub (+25 podpisů)
Ing. Jan Vaňous
Občanské sdružení Za zachování krajinného rázu Petrůvky a okolí

Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Cerekvice nad Loučnou
Obec Džbánov
Město Choceň
Obec Janov
Obec Staré Město
Obec Třebařov
Obec Zámrsk
Obec Opatovec
Obec Bohuňovice
Obec Dětřichov
Obecní úřad Řídký
Obecní úřad Stradouň
Obec Tržek
Město Vysoké Mýto
Obec Němčice
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
ČIŽP OI Hradec Králové
ČIŽP OI Brno
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor ochrany vod
Obvodní báňský úřad v Trutnově
AOPK ČR
Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí
Městský úřad Svitavy – odbor dopravy
Městský úřad Vysoké Mýto - odbor životního prostředí
Ministerstvo zemědělství – odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Vyjádření k přepracované dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Domašice
Občanské sdružení Lípovec
Občanské sdružení R35 Litomyšl
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích
Občanské sdružení Švábenice
Jaromír Holub
Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Ing. Josef Šafránek
Ing. Jan Vaňous

Vyjádření územních samosprávních celků:
Město Litomyšl
Město Vysoké Mýto
Obec Tržek
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Obec Stradouň
Obec Řídký
Obec Bohuňovice
Obec Sedliště
Obec Janov
Obec Vraclav

Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
Městský úřad Chrast – odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
Městský úřad Vysoké Mýto – odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
ČIŽP – Oblastní inspektorát Hradec Králové
Obvodní báňský úřad Trutnov
Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor výkonu státní správy VI
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
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HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem tohoto procesu bylo shromáždit, vyhodnotit
a projednat dostupné údaje o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr
silnice R35 v úseku Ostrov - Staré Město na území Pardubického kraje.
Předložená dokumentace identifikovala míru a závažnost jednotlivých vlivů, stanovila limity
pro možnost realizace stavby a navrhla opatření, která budou minimalizovat dopady na
životní prostředí. Záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech jsou
posuzovány subvarianty o délce 8 a 4 km.

Vlivy výstavby a provozu silnice R35 lze shrnout následujícím způsobem:
V případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní vliv nové
komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní zatížení rychlostní silnice
bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě, ale
silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze také
očekávat podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak
revitalizaci centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.
Z hydrogeologické studie vyplývá, že ovlivnění vodárenských zdrojů je nepravděpodobné,
resp. lze mu za předpokladu plnění podmínek tohoto stanoviska EIA zabránit. Mohlo by však
dojít ke kvantitativnímu ovlivnění místních zdrojů, zejména v oblasti tunelů Dětřichov a
Vraclav. Zde bude nutno volit takovou technologii výstavby tunelů, která toto riziko
minimalizuje (pravděpodobně sanace tryskovou injektáží). Na druhé straně lze očekávat, že
po vybudování nové silnice se na ni přesune tranzitní doprava včetně transportů látek
nebezpečných pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe
zabezpečena proti úniku těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění
podzemních vod.
Obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění zejména
malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného území. Z tohoto
důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby bylo toto riziko
minimalizováno.
Mezi významné vlivy výstavby nové komunikace patří zábor hodnotné zemědělské půdy. To
je však dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby se
maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a přijatelným)
dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.
Vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně mírné, což
je dáno právě skutečností, že trasa je vedena prioritně po zemědělských plochách. I tak
ovšem dojde k určitému narušení některých biotopů, ke kácení dřevin apod. Trasa je však
navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i podmínky tohoto stanoviska
EIA k optimalizaci trasy. Vlivy na migraci živočichů budou minimalizovány zajištěním
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dostatečného počtu migračních objektů, pozitivním efektem bude snížení bariérového
působení stávající silnice I/35.
Vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit jako mírně negativní, je však nutno opět vyzdvihnout
skutečnost, že silnice (díky předchozí optimalizaci trasy) nezasahuje do krajinně
nejcennějších částí tohoto regionu. Při respektování podmínek tohoto stanoviska EIA je
možné vliv na krajinu hodnotit jako přijatelný.
Archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné provést
odpovídající archeologický průzkum a dodržet podmínky tohoto stanoviska, aby nedošlo k
ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.
Celkově tak lze vlivy realizace záměru hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na půdu, přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

pozitivní i negativní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody

V rámci procesu EIA byly formulovány konkrétní podmínky, jak pro fázi projektové přípravy
stavby, tak i pro etapy výstavby a etapu provozu silnice R35. Plnění těchto podmínek umožní
omezit dopady realizace a provozu záměru na nejnutnější míru.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).
Základní charakteristiky záměru vč. subvariant
Základní

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

Délka

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového 800 m
oblouku

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

Počet a délka tunelů

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Směrové vedení
Základní trasa
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Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever
k Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.

Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
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stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35
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-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty

V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

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

4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Porovnání „Nulové“ a „Aktivní“ varianty
V dokumentaci EIA bylo provedeno přehledné porovnání vlivů výstavby silnice R35 se
stavem bez realizace této komunikace:
„Nulovou variantou" je stav v roce 2025 při zakončení silnice R35 v MÚK Ostrov, bez jejího
pokračování dále na východ. Nejedná se tedy o současný stav, neboť za předpokladu
„nulové varianty" je nutno očekávat na stávající silnici I/35 v úseku Ostrov - Staré město
poměrně výrazný nárůst dopravní zátěže, která sem bude přivedena silnicí R35 od Hradce
Králové. Aktivní variantou je prodloužení silnice R35 nejméně po MÚK Staré město, spíše
však dále až po Mohelnici.

Vyhodnocení vlivů „nulové" a „aktivní" varianty dle jednotlivých složek ŽP:
-

v případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní
hodnocení nové komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní
zatížení rychlostní silnice bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající
silnici I/35 v nulové variantě, ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby.

-

u kvality ovzduší jsou přínosy méně výrazné než u hluku, jelikož imisní zátěž z nové
silnice zasahuje větší území než hluk, u něhož bude zajištěna ochrana dotčené
zástavby pomocí protihlukových clon.

-

z hlediska celkových vlivů na obyvatelstvo a sídla převažují výrazně pozitivní vlivy,
neboť vedle snížení hlukové a imisní zátěže v centrální části sídel lze očekávat také
podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak revitalizaci
centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.

-

vlivy na podzemní vody lze považovat v souhrnu za srovnatelné, za předpokladu
realizace opatření navržených v této dokumentaci, resp. i dalších opatření dle
podrobného hydrogeologického průzkumu. Z dostupných podkladů vyplývá, že ke
kvantitativnímu ovlivnění vodárenských zdrojů pravděpodobně dojde ve dvou
lokalitách, a to v prostoru Cerekvice - Pekla a v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav.
Zde je nutno především provést na základě průzkumných prací optimalizaci trasy tak,
aby bylo toto riziko minimalizováno, případně zajistit příslušná kompenzační opatření
k náhradě dotčených zdrojů vody. Současně je zcela nezbytné zamezit kvalitativnímu
ovlivnění podzemních vod během stavby i provozu silnice pomocí nadstandardních
bezpečnostních opatření.
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-

na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni přesune
tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku
těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.

-

obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění
zejména malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného
území. Z tohoto důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby
bylo toto riziko minimalizováno.

-

v případě kvalitativního ovlivnění povrchových vod jsou samostatným problémem
posypové soli a nebezpečné látky. Spotřeba posypových solí se podstatně zvýší,
neboť bude nutno udržovat stávající silnici I/35 i novou R35, proto je nutné omezit
odvodnění do vodotečí tak, aby nedošlo k nadlimitnímu nárůstu chloridových iontů.
Riziko znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami se však po vybudování
komunikace podstatně sníží, neboť silnice R35 bude proti těmto únikům příslušným
způsobem zabezpečena.

-

trvalý zábor zemědělské půdy patří mezi významné negativní vlivy nové komunikace.
To je dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby
se maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a
přijatelným) dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.

-

ze stejného důvodu je možné vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu
považovat za poměrně mírné, i když jde přirozeně o vlivy negativní. Dojde k určitému
narušení biotopů, k zásahům do některých hodnotnějších ploch i k nutnému kácení
dřevin. Trasa je však navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i
doporučení k optimalizaci trasy, navržená v předložené Dokumentaci.

-

vlivy na migraci živočichů jsou nejednoznačné. Stávající silnice I/35 tvoří (resp. po
nárůstu dopravy bude tvořit) velmi významnou migrační bariéru. Po vybudování R35
dojde k odvedení dopravy ze stávající silnice, která se tak stane pro živočichy
poměrně průchozí - bude se jednat o běžnou silnici II. třídy. Vznikne ovšem nová
bariéra v trase silnice R35 a bude záviset na její průchodnosti, zda bude výsledný
efekt v součtu negativní či pozitivní. Na trase R35 je v projektu plánováno mnoho
mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky), další jsou navrženy v předložené
Dokumentaci, a to právě s cílem výsledný bariérový efekt minimalizovat.

-

archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné
provést odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v
předložené Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto
předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.

-

vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit rovněž jako mírně negativní. Komunikace
vytvoří nový krajinný prvek a zasáhne tak do stávajících struktur. Na druhé straně je
možné vyzdvihnout skutečnost, že se tak neděje v nejcennějších částech krajiny
daného regionu, což je do značné míry výsledek optimalizace trasy R35. Při realizaci
opatření k zapojení silnice do krajiny, tj. zejména ozelenění včetně dosadeb
navazujících porostů, je možné vliv hodnotit také jako přijatelný.
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Celkově tak lze vlivy „aktivní“ varianty hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

ambivalentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody (negativní zejména z
hlediska kvantitativního ovlivnění, avšak pravděpodobně pozitivní ve smyslu snížení
rizika znečištění vod)

Porovnání vlivů základní trasy a subvariant
Předkládaný záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech je záměr
navržen také v subvariantě. V obou případech mají varianty různou míru vlivů. Nejdůležitější
vlivy a střety jednotlivých variant v úseku subvarianty Sedliště-jih jsou uvedeny v následující
tabulce:
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih
Základní trasa

Subvarianta Sedliště - jih

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
3

Násypy: 6 154,5 tis. m
3
Zářezy: 7 156,4 tis. m
3
Celkem: 13 310,9 tis. m
3
Bilance: -1 001,9 tis. m

3

Násypy: 6 484,8 tis. m
3
Zářezy: 6 448,6 tis. m
3
Celkem: 12 933,40 tis. m
3
Bilance: 36,2 tis. m

Vliv na kvalitu ovzduší
pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,5 - 1,5 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,1 - 1,3 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
Litomyšli mezi 3,0 - 6,5 µg.m
Litomyšli mezi 2,0 - 6,0 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
-3
obcích Sedliště a Kornice mezi 0,5 - 1,4 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 0,9 - 1,4 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
obcích Sedlišté a Kornice mezi 0,5 - 2,3 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 1,3 - 2,4 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
dodatečných opatření
dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc bez splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
dodatečných opatření
pouze s protihlukovými stěnami o délce/výšce
570/3, 480/3 a 240/2,5 m
představuje zcela nový zdroj hluku v území

vede podél stávajícího tradičního zdroje hluku v
oblasti (stávající silnice I/35)

Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
948 777 m .rok
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-1

Končinský potok - navýšení průtoku 1,4 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
21,8 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-1

Končinský potok - navýšení průtoku o 2,5 l.s
-1
Kornický potok - navýšení průtoku o 2,1 l.s
-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
17,4 l.s
-1
Kornický potok - 109,0 l.s

Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
průchod navrženým OP 2. stupně Bohuňovice, přiblížení k OP Cerekvice-Pekla na vzdálenost
přímo v OP je navržena křižovatka Řídký
100 - 200 m v úseku dlouhém cca 3,5 km
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 282 330 m
2
II. třída ochrany - 805 820 m
2
Celkový zábor - 2 794 676 m
2
zábor PUPFL 84 734 m

zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

Vliv na flóru a ekosystémy
jeden střet s lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem)

jeden střet s lokalitou velkého významu přemostění Kornického potoka a průchod přes
porosty vlhkých luk

Vliv na faunu a migraci
vytváří novou migrační bariéru v dosud
průchozím území

zvyšuje počet migračních bariér soustředěných
v jednom koridoru

Vliv na ÚSES
přechod 1 lokálního biokoridoru, nepřemostěn,
mosty do vzdál. 300 m

přechod 1 lokálního biokoridoru, most dl. 50 m,
výšky 6,5 m.

Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
vede ve větší vzdálenosti od sídel

vede v menší vzdálenosti od sídel
vede ve vzdálenosti cca 150 m od židovského
hřbitova ležícího na okraji města Litomyšle

bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje
bydlení

konflikt s plánovanými plochami rozvoje bydlení
(Řídký, Nedošín, Litomyšl)

Vliv na krajinný ráz
vedena větší délku v zářezech
vedení v krajině nedotčené velkými
antropogenními strukturami

vedena ve větší míře po náspech
větší rozsah viditelnosti z obcí
vedena v souběhu se stávajícími strukturami, v
odděluje část území a vytváří větší „ostrov" mezi krajině tradiční a antropogenními strukturami
pozměněné
I/35 a R35
odděluje část území a vytváří menší „ostrov"
mezi I/35 a R35
nutnost realizace protihlukových stěn
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Vliv na archeologické památky
průchod lokalitou Němčice (průchod 1 lokalitou) průchod velmi významnými lokalitami Nedošín a
Sedliště (celkem průchod 4 lokalitami)

Vyhodnocení vlivů „základní trasy" a „subvarianty Sedliště – jih“ dle jednotlivých složek ŽP:
-

Z hlediska vlivů na ovzduší vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní
trasa (nižší vlivy z hlediska imisních limitů).

-

Z hlediska vlivů hluku vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní trasa
(nižší vlivy z hlediska hlukových limitů).

-

Vlivy na povrchové vody jsou méně významné u základní trasy, kde se předpokládá
podlimitní vliv na Končinský potok. Významnější vlivy jsou u subvarianty Sedliště-jih,
kde je vedle Končinského potoka ovlivněn i potok Kornický.

-

Vlivy na podzemní vody obou variant jsou srovnatelné. Potenciálně větší riziko je v
případě vlivu na vodní zdroj Bohuňovice ve var. Sedliště-jih, na druhé straně zdroj
Cerekvice - Pekla je významnější. V obou variantách se však předpokládá splnění
takových podmínek, které možnost ovlivnění vodárenských zdrojů prakticky vyloučí.

-

Vlivy na půdu jsou méně významné u subvarianty Sedliště - jih, která vykazuje menší
zábor půd v I. třídě ochrany ZPF a v součtu I. a II. třídy ochrany ZPF (dle
Metodického pokynu ministerstva zemědělství č.j. 1067/96 k zákonu č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění). U subvarianty Sedliště –
jih vzniká poměrně velká plocha obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd
v úzkém pásu mezi uvažovaným záměrem a stávající I/35.

-

U vlivů na flóru a ekosystémy vykazuje méně významné vlivy základní trasa, která
vyvolá jeden střet s lokalitou malého významu (lesní porost ve svahu nad
Končinským potokem). Významnější vlivy vykazuje subvarianta Sedliště-jih, která
vyvolá jeden střet s lokalitou velkého významu (přemostění Kornického potoka a
průchod přes porosty vlhkých luk).

-

V případě vlivů na faunu a migraci živočichů nelze rozhodnout, zda je vhodnější
soustředění více bariér do jednoho koridoru, či vytvoření nové bariéry v dosud
volném prostoru.

-

U vlivů na krajinu a krajinný ráz lze konstatovat, že základní trasa přináší větší vlivy
v krajině dosud nedotčené silniční stavbou většího rozsahu (uvažovaná R35).
Subvarianta Sedliště – jih přináší větší vlivy ve formě rozsáhlejšího souběhu s další
významnou silniční stavbou (uvažovaná R35 a stávající I/35) a vykazuje vyšší
intenzitu vlivů na krajinu. Z hlediska vizuálních vlivů na krajinu vykazuje méně
významné vlivy základní trasa, která je uvažována ve větší míře v zářezech, zatímco
subvarianta Sedliště – jih je vedena ve větší míře po násypech a navíc vyžaduje
realizaci protihlukových stěn.
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-

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou méně významné u základní trasy
(průchod jednou archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy
(průchod 4 archeologickými lokalitami).

-

Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak
vede ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými
plochami rozvoje bydlení. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy na rozvoj
sídel. Jednak vede v menší vzdálenosti od sídel, jednak je v konfliktu s plánovanými
plochami rozvoje bydlení (Řídký, Nedošín, Litomyšl).

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové vody, na
flóru a ekosystémy, na hmotný majetek a kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje
menší vlivy základní trasa.

-

U vlivů na podzemní vody, na faunu a migraci živočichů a na krajinu jsou vlivy
základní trasy a subvarianty Sedliště - jih srovnatelné.

-

U vlivů na půdu vykazuje menší vlivy subvarianta Sedliště – jih.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Litomyšle vykazuje základní trasa a tím je také vhodnější
k realizaci. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí
a tím je také méně vhodná k realizaci.

Následující tabulka pak obsahuje obdobné vyhodnocení pro subvariantu Janov.
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Janov
Základní trasa

Subvarianta Janov

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
množství zeminy při výstavbě srovnatelné
Vliv na kvalitu ovzduší
změny průměrných ročních koncentrací v okrajové změny průměrných ročních koncentrací v okrajové
zástavbě Janova:
zástavbě Janova:
-3
-3
-3
-3
pokles PM10 o 2,9 µg.m ,nárůst N02 o 1 µg.m
pokles PM10 o 3,6 µg.m ,nárůst N02 o 0,8 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
s protihlukovou stěnou o délce 260 m a výšce 3 m dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
s protihlukovou stěnou o délce 1400m a výšce 3m s protihlukovou stěnou o délce 1000m a výšce 3m
Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
953 410 m .rok
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-

vlivy na nárůst průtoků a koncentrací Cl srovnatelné
Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
Srovnatelný, obě varianty procházejí navrženým OP 2. stupně Janov
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré
Město):
Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

2

I. třída ochrany - 1 286 929 m
2
II. třída ochrany - 820 701 m
2
Celkový zábor - 2 814 156 m
2
zábor PUPFL 85 044 m

Vliv na flóru a ekosystémy
srovnatelný
Vliv na faunu a migraci
vede v trase stávající silnice - vytváří pouze jednu vytváří dvě bariéry – rychlostní silnici a
migrační bariéru
doprovodnou komunikaci, avšak v území nízkého
migračního významu
Vliv na ÚSES
srovnatelný
Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
ve vzdálenosti 400m od zástavby Janova

vede ve vzdálenosti 480m od zástavby Janova

vytváří nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova

doprovodná komunikace vede mimo zástavbu
Janova

Vliv na krajinný ráz
větší rozsah protihlukových stěn

větší rozsah vedení dvou silnic v souběhu

Vliv na archeologické památky
kontakt s okrajem archeologické lokality Janov

archeologické lokalitěJanov se trasa vyhýbá

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, na hmotný majetek a
kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje menší vlivy subvarianta Janov.

-

U vlivů na vody, na flóru a ekosystémy a na krajinu jsou vlivy základní trasy a
subvarianty Janov srovnatelné.

-

U vlivů na půdu, na faunu a migraci živočichů vykazuje menší vlivy základní trasa.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Janova vykazuje subvarianta Janov a tím je také vhodnější
k realizaci. Základní trasa vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí a tím je také
méně vhodná k realizaci.
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5. Vypořádání vyjádření
5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k původní dokumentaci 12
vyjádření veřejnosti, dále obdržel 15 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a
16 vyjádření dotčených správních úřadů. K přepracované dokumentaci pak 9 vyjádření
veřejnosti, 9 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 17 vyjádření dotčených
správních úřadů. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž vyjádření jsou ve
stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta. Veškeré připomínky jsou náležitě komentovány
v části V. posudku. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly
odpovídajícím způsobem vypořádány, v případě potřeby zahrnuty do podmínek příslušného
úřadu.

5.2. Vypořádání vyjádření k posudku
- bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.

Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru:

„Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“
(z uvažovaných subvariant se na základě procesu EIA považují za vhodnější
k realizaci z hlediska menších vlivů na životní prostředí v prostoru Litomyšle
základní trasa, v prostoru Janova subvarianta Janov)

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Podmínky pro fázi přípravy
Podmínky k ochraně obyvatel
-

v místech kontaktu komunikace s obytnou zástavbou prověřit v dalším stupni
projektové dokumentace možnost posunu trasy dále od obytné zástavby

-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

-

v technickém řešení mostů v blízkosti sídel věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů
a dilatačních spár z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých
vozidel

-

v dalších stupních přípravy záměru upřednostnit (dle technických možností) v úsecích
poblíž obytné zástavby typy povrchů s nejnižším možným koeficientem F3 (dle
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Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Planeta 2/2005) pro další
snížení hladin hluku a vibrací
-

ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně
vyhodnocení plnění platných imisních limitů, zvláštní pozornost věnovat prostoru
tunelů

-

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny
podmínky pro plnění legislativních limitů včetně zohlednění sekundární prašnosti

-

do projektu vegetačních úprav zapracovat i výsadby izolační zeleně s protiprašnou
funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou

-

zajistit možnost bezpečného překonání silnice pro pěší a cyklisty v místech
významných pěších tras (spojení obce s železnicí, frekventované turistické a
rekreační cesty apod.)

Podmínky k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

Podmínky k ochraně podzemních vod
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, vodní zdroj Bohuňovice a území dalších
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potenciálně dotčených vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí
hlubších zářezů
-

v prostoru potenciálního ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla navrhnout
detailní prostorovou a technologickou realizaci záměru s ohledem na minimalizaci a
eliminaci vlivů na podzemní vody; prověřit možnost přiblížení trasy záměru ke
stávající silnici I/35 a prověřit možnost využití tělesa stávající silnice I/35 pro R35 (s
realizací obslužné komunikace v novém prostoru); odvádění vod z povrchu
komunikace řešit v tomto prostoru nepropustnou kanalizací, vyústění provést mimo
zranitelné území, technickými opatřeními zabránit rozstřiku vod z komunikace do
okolního prostoru

-

prověřit možnost umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné
pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu

-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce; s tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.
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-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Podmínky k ochraně půdy
-

v místech náchylných k erozi řešit likvidaci dešťových vod zasakováním pomocí
technických prostředků, které erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody
apod.; v těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu
půdy před odnosem přívalovou vodou

- pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, zajistit v návrhu
projektu možnost přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky;
po přesném zaměření trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho
přerušení vytyčit novou přístupovou trasu.
- svrchní vrstva půdy - ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy
na dočasné deponie; část této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese
komunikace a v jeho okolí, zbylá půda bude využita dle pokynů orgánu ochrany ZPF

Podmínky k ochraně fauny, flóry, ekosystémů a krajiny
-

po určení konečné subvarianty (v dostatečném předstihu před zpracováním
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum
v prostoru očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na
základě tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s
ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze
předpokládat termín od 15.7. do 15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně
mobilní); prověřit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v tomto prostoru
(vč. vodních Coleopter v pramenné oblasti Hrušová); dále podle tohoto průzkumu
v případě potřeby zpracovat žádosti o výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.; tento průzkum aktualizovat i před
zahájením vlastních stavebních prací

-

po upřesnění konečné trasy zpracovat aktualizaci konfliktů s prvky ÚSES, které
budou v kontaktu s uvažovaným záměrem včetně případných doporučení pro
technickou dokumentaci záměru
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-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření

-

prověřit možnosti následujících dílčích optimalizací trasy a zapracovat je do projektu
v maximální možné míře:
- km 35,5 - 36,0, tunel Homole: mírné prodloužení tunelu v obou směrech (cca
50 - 100 m) za účelem minimalizace zásahů do lesního porostu (východní
portál) a oddálení stavebních prací od hranice navrženého VKP (západní
portál)
-

km 44,9, průchod trasy remízem s prameništěm: posun trasy směrem na
jihozápad mimo dotčený porost

-

km 49,5 - 50,5, přemostění Končinského potoka: mírný posun trasy směrem k
jihu mimo navržené VKP Švábenice; dále prodloužení mostu pokud možno v
obou směrech, prioritně však ve směru západním tak, aby jeho počátek byl
mimo prostor navrženého VKP Švábenice

-

km 52,5 - km 52,7, přemostění Kornického potoka (jen varianta Sedliště - jih):
mírné prodloužení mostu i přes část louky

-

km 66,5 u obce Gajer, mírný posun trasy sv směrem za účelem eliminace
zásahu do okraje lesního porostu

-

km 69,0 - 71,0, průchod lesními porosty mezi sídly Gajer a Starý Valdek:
přiblížení silnice R35 maximálně ke stávající trase silnice I/35 za účelem
omezení zásahů do lesního porostu

-

km 75,7 - 75,8, přemostění Třebovky: prodloužení severovýchodního konce
mostu přes přilehlou louku

-

km 77,1 přemostění Dětřichovského potoka a doprovodného stromového
porostu: prodloužení mostu až za hranici stromového porostu (a též koryta
Dětřichovského potoka)

-

84,8 - 84,9, lesní porost severně od obce Kunčina: mírný posun trasy na jih
mimo lesní porost

-

km 85,5 - 85,8, lesní porost: mírný posun směrem na jih tak, aby trasa
zasáhla pouze jižní část lesa namísto jeho rozdělení na dvě části

-

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod.; na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů;
zajistit stabilitu stavbou obnažených lesních porostů a zabránit tak jejich ohrožení,
zejména bořivými větry

-

v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení
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- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (zejména násypy, okolí
portálů tunelů, předpolí mostů)

-

ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami, vysázení pásů keřů na
vnější straně podél stěn

-

návaznost výsadeb na prvky zeleně v bezprostředním okolí

-

využití druhů odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území - zejména
dubohabřiny, místy též olšiny (v případě lužních porostů)

-

současně využití druhů odolných proti imisím a zejména zasolení

-

dosadby alejí u překládaných komunikací, které R35 křižuje

-

dosadby navržených a dosud nefunkčních prvků ÚSES, přednostně
biokoridorů křižujících R35 a biocenter v jejím bezprostředním okolí

-

zapojení tělesa silnice v místech vysokých náspů a předpolí mostů do krajiny
pomocí větší plochy zeleně, která druhově naváže na případné blízké porosty

-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské
hodnoty stromů

-

použití kvalitních školkařských výpěstků, stromů v minimální velikosti 12/14
ZB, kotvených třemi kůly s úvazky, zajištěných proti okusu zvěří

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení)

-

v případě dotčení aleje Vysoké Mýto-Lhůta, provést v rámci projektu
vegetačních úprav její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin

-

projekt bude obsahovat specifikaci plánu následné péče a údržby dřevin

-

navrhnout řešení odvětrání tunelu Dětřichov tak, aby větrací šachta, veškeré provozy
a přístupové komunikace nezasáhly do prostoru navržené evropsky významné
lokality Hřebečovský hřbet, přírodní památky ani jejich ochranného pásma. V
maximální míře realizovat tyto objekty v blízkosti stávajících cest, omezit na minimum
kácení porostu

-

v rámci přípravy řešení odvětrání tunelu Dětřichov zpracovat variantní rozptylovou
studii a navrhnout takové řešení, které omezí imisní dopady na vegetaci
Hřebečovského hřbetu při zachování podmínek ochrany obyvatel okolních sídel

-

navrhnout takové řešení mostů přes vodoteče, které minimalizuje zásahy do toků a
břehových porostů, zejména v případě přemostění Loučné a Končinského potoka
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-

za účelem optimalizace migračních opatření zajistit během přípravy záměru, během
realizace a po ukončení realizace záměru (po dobu minimálně pěti let od uvedení do
provozu) u odborně způsobilé osoby monitoring migrace živočichů se zvláštním
důrazem na migraci obojživelníků, savců, plazů a významných druhů bezobratlých
vč. návrhu migračních podchodů, nadchodů, migračních zábran, oplocení, vytvoření
naváděcích pásů, nových stanovišť apod. a vč. následného posouzení efektivity
realizovaných opatření, v případě potřeby navrhnout dodatečná opatření

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice; samostatně pro fázi výstavby a pro fázi
provozu; ve spolupráci s uživateli dotčených honiteb, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou
působností); předběžně počítat s obousměrným oplocením
veškeré vodoteče včetně nejdrobnějších přemostit (nikoliv zatrubnit)

-

délku podchodů a mostů v místě křížení s migračními trasami a biokoridory ÚSES
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostatečná šířka suché volné
plochy, kterou mohou pro přesun využít i středně velcí savci; u křížení vodotečí a cest
s doprovodnou vegetací prodloužit mosty alespoň částečně i za pás vegetace

-

na cca 69,5 km vybudovat migrační průchod (např. v místě plánovaného přemostění
místní komunikace), který alespoň částečně kompenzuje omezení migrační trasy v
prostoru Kozlovského hřbetu

-

na km 87,5 - dořešit úpravu mostu na polní cestě (biokoridor) tak, aby umožňoval i
migrační funkci

-

na cca 90,2 km navrhnout propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných
savců, který bude respektovat plánovaný lokální biokoridor

-

v rámci kompenzačních výsadeb zajistit i dosadby navržených a nefunkčních prvků
ÚSES, zejména biokoridorů zajišťujících průchod skrz těleso silnice R35

-

vedle navržených mostů a prvků ÚSES vybudovat v tělese silnice další mostky nebo
suché trubní propusti, které umožní průchod alespoň drobných živočichů (bez větších
problémů je to možné formou malých propustků v náspech silnice), a to zejména v
místech, kde lze předpokládat zvýšenou migraci: území, kde rychlostní komunikace
bude protínat lesní komplexy, křížit vodní toky a nivy vodních toků nebo procházet v
blízkosti vodních ploch; tyto průchody nebudou vázány pouze na křížení prvků ÚSES;
umístění a charakter propustků navrhne migrační studie

-

minimálně v úsecích vymezených v migrační studii zahrnout do projektu oplocení
nebo zábrany proti vniknutí zvěře na vozovku; optimálně realizovat oplocení podél
celé trasy

-

dle monitoringu migrace živočichů a migrační studie a ve spolupráci s orgány
ochrany přírody navrhnout vybudování malých vodních nádržek (nebeských rybníčků)
v místech migrace obojživelníků
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Podmínky k ochraně archeologických památek
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let); přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Podmínky do Plánu organizace výstavby
-

-

v rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory,
sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umístěny:
-

mimo kontakt s obytnou zástavbou

-

mimo lokality významnějších ekosystémů kategorie I. - III., vymezených
v dokumentaci EIA

-

mimo plochy lesa a souvislé porosty dřevin

-

mimo plochy prvků ÚSES

-

mimo ochranná pásma podzemních vod

-

v dostatečné vzdálenosti od vodních toků

-

mimo lokality archeologických nalezišť, vymezené v této Dokumentaci nebo
identifikované na základě dalších průzkumů

v rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v
maximální míře vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy
(kategorie I. a II. dle této Dokumentace), dle možností vyloučit i jejich zbytečný
kontakt s vodotečemi a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních toků

Další podmínky ve fázi přípravy projektu
-

v rámci dokumentace pro územní řízení provést přesné výškové a směrové zaměření
trasy

-

upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledněny
požadavky na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k požadavkům dotčených
obcí

-

vypracovat havarijní plán pro fázi výstavby a zajistit jeho schválení

Podmínky pro fázi výstavby
Podmínky k ochraně obyvatel
-

veškeré provozy spojené s emisemi znečišťujících látek a hlukem (deponie zeminy,
štěrkovny, obalovny, betonárny apod.) umisťovat zásadně mimo kontakt s obytnou
zástavbou
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-

trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo
stávající obytnou zástavbu; průjezd stavební dopravy intravilány sídel je možné
připustit jen v nezbytně nutných případech

-

provádět důsledné čištění automobilů a všech strojů vyjíždějících ze stavby

-

zakrývat přepravovaný materiál a zeminu na vozidlech

-

při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě:

-

-

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

-

uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby a v případě
stížností zajistit nápravu bez zbytečných odkladů

-

zajistit pravidelné skrápění staveniště

-

práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat přednostně
mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky

-

stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností umísťovat ve větší vzdálenosti
od obytné zástavby, příp. do přístřešků nebo použít mobilní protihlukové
clony; zajistit plnění hlukových limitů pro stavební práce

realizovat příslušná protihluková opatření (zejména clony) v rozsahu dle podrobné
akustické studie

Podmínky k ochraně povrchových a podzemních vod
-

v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací zahájit monitoring stavu a
kvality podzemních vod

-

seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi výstavby
a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek

-

v rámci technologické přípravy stavby prokazatelně zkontrolovat technický stav všech
dopravních a mechanizačních prostředků zejména pak z hlediska úkapů ropných
látek a možnosti případného úniku provozních kapalin

-

ve fázi výstavby díla udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky v dobrém
technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu

-

běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci s
ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech
k tomu určených na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Staveniště vybavit
dostatečným množstvím sanačních prostředků.

-

deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků

-

v úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod a v místech
hlubších zářezů neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí,
včetně pohonných hmot (s výjimkou nezbytných případů - málo pohyblivé stroje, v
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těchto případech je nutno zajistit opatření k zamezení úniku PHM do prostředí). V
ostatních úsecích zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním únikům.
-

při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela minimalizováno

-

v místě křížení s vodními toky zabránit splachu znečišťujících látek (nerozpuštěné
látky, úkapy ropných látek) z ploch dotčených výstavbou

-

zajistit předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a
mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka), totéž platí i pro dešťové vody
odtékající z plochy staveniště

-

zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době
výstavby komunikace provádět v souladu s platnou legislativou

-

v místech průchodu stavby ochrannými pásmy vodních zdrojů nebo přiblížení k jejich
hranici zajistit na stavbě odborný dozor ochrany podzemních vod

-

v případě zasažení hladiny podzemní vody (mimo tunely se nepředpokládá) zajistit
opatření k zamezení kontaminace podzemní vody

-

při budování tunelů použít v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů takovou
techniku, která minimalizuje kvantitativní ovlivnění zdrojů pitné vody včetně lokálních
(např. pravděpodobně sanace tryskovou injektáží)

-

průběžně sledovat ukazatele kvality i případného kvantitativního ovlivnění vodních
zdrojů. V případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající kompenzační opatření, tj.
např. sanaci zdroje, v případě výrazného kvantitativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření.

-

zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný
odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek
komunikací apod.

-

v místech, kde by těleso komunikace mohlo zabraňovat odtoku vody z míst ve svahu
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorbě zavlhčených nebo
podmáčených míst; na výtoku minimalizovat nebezpečí eroze půdy vsakovacími
příkopy nebo trativody.

-

eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.

Podmínky k ochraně půdy
-

při prováděných pracích sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností

-

dočasné zábory půdy omezit na nejnutnější minimum
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-

pro umístění doprovodných provozů, technického zázemí, skladů apod.
upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality (třída ochrany I. a II.)

-

provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF

-

zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence
vzniku erozních rýh; v případě nutnosti zabezpečit okamžitě po provedení zářezu a
násypu stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa osázením vhodnou vegetací
či technickými prostředky

-

pro budování násypů používat výhradně materiál bez obsahu znečišťujících
organických a anorganických látek znečišťujících půdu

Podmínky k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les; to se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně

-

případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů přemístit do
srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný zejména u druhů s omezenou
mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.); musí být realizován v co
nejkratší době před zahájením stavby v daném úseku, ovšem při respektování
vhodných ročních období pro odchyt a přesun jedinců příslušného druhu a se
striktním dodržením požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění; pro tento zásah je třeba zažádat o výjimku ze základních
ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů

-

veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, haldy
zeminy, betonárny, obalovny, manipulační plochy) umisťovat zásadně mimo lesní
plochy, mimo porosty dřevin rostoucích mimo les a nivní louky

-

minimalizovat zásahy do lesních porostů, dřevin a nivních luk na nezbytně nutnou
míru

-

veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo
vegetační období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)

-

pro přístupové komunikace zejména v lesních porostech využívat v maximální míře
existujících cest

-

zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky
v nivě toků, zvláště Loučné a Končinského potoka

-

před zahájením kácení dřevin zejména v lesních porostech ověřit případná doupata
drobných savců a zajistit přesun nalezených jedinců v souladu se zák. č. 114/1992
Sb.
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-

plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních
druhů rostlin, po ukončení stavby tyto plochy rekultivovat

-

na všech migračních trasách a v dalších místech s vyšší pravděpodobností vniku
živočichů (zejména savců a obojživelníků) na vozovku provést oplocení nebo jiné
ohrazení komunikace

-

těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegetačních
úprav (viz výše), při výsadbě používat stanovištně odpovídající druhy

-

realizovat veškeré kompenzační výsadby (prvky ÚSES, stromořadí, plošné výsadby
pro zapojení silnice do krajiny apod.)

-

všechny vybudované usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů

Podmínky k ochraně archeologických nalezišť
-

v dostatečném předstihu (optimálně několika let) před zahájením stavby zahájit
archeologický průzkum celé trasy nedestruktivními metodami (letecké snímkování,
pěší sběr, detektory kovů). Průzkum je vhodné zahájit přednostně v úsecích, u nichž
lze předpokládat dřívější zahájení stavby (obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle).

-

zajistit odborný archeologický dozor na stavbě

-

před zahájením skrývky ornice provést sondáž rýhováním - rozsah bude určen v
odborném projektu v rámci projektové přípravy stavby, pravděpodobně se bude
jednat o úsek od počátku trasy po Litomyšl a okolí Starého Města

-

skrývku ornice provádět pomocí strojů, které nepřejíždějí po již skryté ploše (např.
stroj UDS, ne buldozer). Buldozery a podobnou mechanizaci lze použít jen s
výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou
vyloučit.

-

ve vybraných lokalitách určených odborným projektem provést detailní průzkum s
ručním prosíváním či proplachováním ornice (dle dosavadních poznatků jde o jednu
lokalitu u Končinského potoka a dvě jižně od Sedliště v případě varianty Sedliště-jih)

-

v dalších částech trasy provést záchranný archeologický výzkum v případě zjištění
archeologických nálezů

Podmínky k omezení množství produkovaných odpadů
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

Podmínky pro fázy provozu
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Podmínky k ochraně obyvatel
-

po uvedení rychlostní silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích,
kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům; podmínkou
kolaudace stavby jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb o prokazatelném dodržení hygienického limitu
hluku z dopravy, které bude provedeno v součinnosti s orgánem ochrany veřejného
zdraví; v případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná
protihluková opatření.

-

zajistit údržbu izolační zeleně a její případné dosadby

Podmínky k ochraně vod
-

pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám;

-

pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace, zajistit
údržbu jímek a odlučovačů; na základě kontrol provést případné udržovací práce tak,
aby odvodňovací příkopy a propustky nezůstávaly zaneseny splaveninami, zarostlé,
poškozené mrazem nebo vymleté vodou; prohlídky je nutno provádět dvakrát ročně po jarním tání a na podzim před zámrazem.

-

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

-

zajistit monitoring stavu vodních zdrojů v lokalitách určených podrobnějším
hydrogeologickým průzkumem, v případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření

Podmínky k ochraně ekosystémů
-

zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst.; uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu

-

provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci

-

zajistit provoz vzduchotechnického systému odvádějícího emise z tunelu Dětřichov
tak, aby byly minimalizovány imisní dopady na vegetaci Mladějovského vrchu
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.

Název a zařazení záměru

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

sloupec:

A.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji.
obec

katastrální území

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov

Dětřichov

Dětřichov u Svitav

Řídký

Řídký

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

obec
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Mikuleč
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Džbánov

Džbánov u Vysokého
Mýta

Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Staré Město

Radišov
Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65993390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

Zastoupený:
Ing. Tomáš Kaas - ředitel výstavby ŘSD ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
tel. 241 084 302
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II.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná firmou ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., Hvožďanská 3, 148 01
Praha 4, Ing. Václav Píša, CSc., držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb., č.osvědčení
43912/ENV/06.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům.
Dokumentace je doplněna výkresovou částí.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.

Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona č.
100/2001 Sb.

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Posouzení základních údajů

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

sloupec:

Není v dokumentaci uveden.

B.I.2. Kapacita záměru
Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

B.I.3. Umístění záměru
Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji.
obec

katastrální území

obec

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov
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Dětřichov

Řídký

Řídký

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Džbánov

Džbánov u Vysokého
Mýta

Staré Město

Radišov

Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Dětřichov u Svitav

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o výstavbu čtyřpruhové silnice, určené zejména pro dálkovou a mezinárodní
dopravu. Nová komunikace nahradí stávající silnici I/35. Po výstavbě R35 se tranzitní
doprava přesune ze stávající I/35 na novou komunikaci, na stávající silnici zůstane pouze
zbytková doprava pro potřeby zájmového území.
Umístění rychlostní silnice do řešeného území přirozeně zásadně ovlivní celý systém
dopravních komunikací v této oblasti. Předpokládá se výstavba několika přeložek
komunikací nižší třídy, jejich počet však není velký (3 - 4), neboť ve většině MUK bude silnice
R35 napojena na stávající silniční síť pouze krátkou spojkou k souběžné silnici I/35. Trasy
těchto přeložek ještě nejsou definitivně dopracovány, jedná se vesměs o silnice II. třídy. V
koncovém bodě hodnoceného úseku (MÚK Staré Město - východ) se uvažuje s napojením
silnice R43 ve směru od jihu. Dále bude nutno vybudovat celou řadu přeložek stávajících
komunikací, přes které silnice R35 přechází.
Po vybudování silnice R35 je nutno očekávat, obdobně jako u všech komunikací tohoto typu,
realizaci celé řady záměrů v jejím okolí (čerpací stanice, skladové areály, prodejní plochy
apod.). Tyto záměry v současnosti nejsou známy a jejich vlivy na životní prostředí musí být
předmětem příslušných vyhodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.

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
Zdůvodnění potřeby záměru
Rychlostní silnice R35 je součástí sítě dálnic a rychlostních silnic. Po dokončení celé trasy
bude nejdůležitější pozemní komunikací NUTS 2 Severovýchod, který sdružuje Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický kraj.
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R35 bude významnou dopravní tepnou především vnitrostátního významu, předpokládá se i
jako doplněk evropské dálniční sítě TINA. R35 je zařazena i do transevropské sítě TEN-T.
Na úrovni dopravy v rámci České republiky bude využívána pro spojení severní Moravy s
východními a severními Čechami (propojení dálnic D47 a D11). V rámci mezinárodní
dopravy umožní dálniční spojení s Německem (společně s D8 a D5) a s Polskem (napojení
na D11). Silnice je plánována jakou součást mezinárodní silnice E442 a zároveň bude
spojnicí mezi německo-polskou dálnicí A4 (E40 Dresden - Bautzen - Górlitz - Zgorzelec Wroclaw), dálnicí D11/R11 (Praha - Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov - Královec) a dálnicí
D47 (D1) Brno - Ostrava. Z hlediska mezinárodních dopravních vazeb tak bude mít R35 po
dokončení v celém úseku Hrádek na Nisou - Turnov - Hradec Králové - Mohelnice - Lipník
nad Bečvou obdobný význam jako dálnice D8 a D1 vedené v koridoru Drážďany - Praha Brno - Břeclav - Bratislava.
Po zprovoznění celé trasy převezme R35 část transitní dopravy ve směru východ - západ,
která v současnosti využívá dálnici D1.
O výstavbě silnice R35 bylo v březnu 2006 sepsáno mezi Ministerstvem dopravy a
Pardubickým krajem Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35
v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti. V
tomto memorandu obě strany prohlašují, že:
„Vybudování rychlostní silnice R35 má zásadní význam nejen pro řešení dopravní situace v
Pardubickém kraji, ale především umožní vytvoření druhého páteřního tahu ČR ve směru
západ - východ. ... Ministerstvo dopravy v současné době považuje urychlení přípravy a
realizaci výstavby rychlostní silnice R35 za prioritní projekt rozvoje dopravní infrastruktury v
ČR. Pro splnění cíle je připraveno garantovat mimořádný přístup i finanční prostředky na
výstavbu. Pardubický kraj v souladu s vlastními schválenými rozvojovými dokumenty usiluje
o kvalitní dopravní napojení na síť dálnic a rychlostních komunikací. Považuje to za nutnou
podmínku k realizaci svých rozvojových záměrů i za podmínku dostupnosti svého území ve
vazbě na evropskou dálniční síť."
Koridor silnice R35 je obsažen v územně plánovací dokumentaci. V části vedení koridoru v
okolí Litomyšle (cca km 51,5 - km 58,5), v katastrech obcí Řídký, Bohuňovice u Litomyšle,
Sedliště u Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď jsou posuzovány v
předkládané dokumentaci dvě subvarianty vedení komunikace.
Posuzovaná trasa silnice R35 je vedena v koridoru, který je této komunikaci určen Politikou
územního rozvoje ČR z roku 2008 (PUR ČR). V tomto dokumentu je variantně uvažováno s
napojením silnice R43 ve směru od Brna na R35, a to buď u Moravské Třebové, nebo u
Svitav. Předkládaná Dokumentace hodnotí vlivy silnice R35 v případě napojení R43 podle
územně plánovací dokumentace, tj. u Moravské Třebové. Důvodem je jednak soulad s ÚPD,
ale především skutečnost, že při tomto napojení je výsledná dopravní zátěž silnice R35
vyšší, neboť převládajícím dopravním směrem je směr západ-jih (Hradec Králové - Brno).
Dokumentace tak hodnotí méně příznivý stav, což je významné zejména s ohledem na
dimenzování nutných protihlukových clon podél této komunikace.

Přehled navržených variant

10

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Trasování silnice R35 v hodnoceném území procházelo v průběhu historie poměrně složitým
vývojem. Kvůli složitým územním limitům bylo prověřováno vedení trasy v poměrně širokém
koridoru na jihu od stávající I/35, Svitavy a Moravskou Třebovou až po severní obchvat
Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Třebovický průsmyk a St. Město.
Původní záměr prosazoval spíše severní vedení silnice s cílem dopravně obsloužit oblast
Ústí nad Orlicí a České Třebové. V poměrně složitém území byla trasa navrhována ve
velkém poctu variant a podvariant, které se snažily o co nejmenší zasažení cenných lokalit.
Jako alternativa tomuto vedení byla navržena jižní varianta, která vede v koridoru současné
I/35 územím s menším výskytem nejcennějších ploch. Tyto dvě trasy byly vyhodnoceny v
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. v roce 2006.
V době zpracování Oznámení a zjišťovacího řízení probíhalo schvalování územního plánu
VÚC Pardubického kraje, který oproti původním předpokladům zvolil pro vedení R35 na
území kraje jižní variantu. V roce 2007 bylo firmě SUDOP a ATEM zadáno multikriteriální
zhodnocení severní a jižní varianty, návrh a zhodnocení možné mezilehlé trasy. Posléze
zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo ÚPn VÚC s jižní variantou trasy R35.
Na základě tohoto vývoje bylo při posuzování vlivů na životní prostředí v předkládané
dokumentaci upuštěno od hodnocení severní varianty, neboť ta byla již opakovaně
vyhodnocena jako méně vhodná než varianta jižní.
Dalším důsledkem tohoto rozhodnutí byla nutnost opětného přetrasování a posouzení již
dříve stabilizovaného úseku trasy R35 MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto v nové trase tak,
aby navazovala na stavbu Vysoké Mýto - Staré Město. Proto byla předkládaná Dokumentace
rozšířena o úsek Ostrov - Vysoké Mýto, aby byly posouzeny dopady celého úseku
komunikace, na kterém došlo k úpravě trasy.
Naopak jižní varianta byla oproti Oznámení EIA dále rozpracována a její vedení bylo
optimalizováno, částečně ve variantách:
-

v úseku Ostrov - Vysoké Mýto byla trasa posunuta nejprve projektována tunelem pod
vrchem Homole, v severní části lesního porostu. Biologický průzkum však ukázal, že
právě v této lokalitě se nacházejí cenné druhy rostlin, navíc trasa tak zasáhla i do
hodnotných luk podél Loučné. Proto byla trasa opětovně přehodnocena a posunuta
jižně, po výsledné optimalizaci se tak její vedení výrazně přiblížilo trase původně
obsažené v Oznámení (ovšem s prodloužením o úsek Ostrov - Vysoké Mýto).

-

v úseku kolem Litomyšle je shodně s ÚPn VÚC projektován obchvat v severnějším
vedení. V Dokumentaci však byla zachována i původní trasa dle Oznámení, obě trasy
jsou posuzovány variantně (trasa dle oznámení je označena „Sedliště-jih", trasa dle
ÚPn VÚC je pak „základní trasa").

-

u Janova projekt předpokládal vedení v souběhu se stávající silnicí I/35, která zde
vede obchvatem obce. Tím by však byla vyvolána nutnost využití místní komunikace
přes Janov pro doprovodnou dopravu, proto byla vypracována varianta vedoucí vedle
současné silnice I/35 (varianta „Janov")

-

u Opatovce byla trasa posunuta na jih tak, aby obcházela veškerou zástavbu obce

Záměr je tedy navrhován v jedné variantě, která je ve dvou místech doplněna o 2
subvarianty. Trasa základní varianty je shodná s vedením koridoru v územním plánu VÚC
11
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Pardubického kraje z 14. 12. 2006. Koridor této trasy byl rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu zrušen. Z důvodů návaznosti na předchozí verzi Dokumentace EIA, která byla
zhotovena před rozsudkem, je jako základní varianta označováno vedení silnice v trase
Sedliště - sever, tj. ve vedení dále od města Litomyšl.

Dále posuzované subvarianty jsou:
-

subvarianta Sedliště - jih: jedná se o vedení obchvatu Litomyšle v trase
posuzované v rámci Oznámení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Subvarianta byla zařazena do hodnocení z důvodu návaznosti na Oznámení.
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km
58,65. Tento úsek představuje km 13,0 až km 21,0 dle staničení používaném v
Oznámení záměru.

-

subvarianta Janov: jedná se o variantní řešení obchvatu Janova v km 62,0 až 66,0
Subvarianta oproti základní variantě nevyužívá stávající I/35 jako polovinu profilu
vozovky, zachovává tak vybudovaný obchvat Janova. Subvarianta je od základní
varianty vzdálena asi 85 m, v blízkosti MÚK Janov se vzdálenost zvyšuje na max.
200 m.

Přehledné zobrazení trasy včetně subvariant je uvedeno na výkresu 2 předložené
dokumentace.

12
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).
Základní charakteristiky variant trasy R35
Základní

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového
oblouku

800 m

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Délka

Počet a délka tunelů

Směrové vedení
Základní trasa
Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever k
Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.
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Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

14

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35

-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty

V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
15
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mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení a dokončení stavby není v současné době znám. Uvažuje se zahájení
výstavby v termínu 2012 - 2015.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:

Pardubický kraj

Obce:

Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Chroustovice, Dětřichov,
Dětřichov u Moravské Třebové, Džbánov, Hrušová, Kunčina, Litomyšl,
Mikulec, Mladějov na Moravě, Opatov, Opatovec, Řídký, Sedliště,
Staré Město, Stradouň, Strakov, Svitavy, Trusnov, Tržek, Vraclav,
Vysoké Mýto, Zámrsk

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která
budou tato rozhodnutí vydávat
V dalších stupních přípravy záměru bude zažádáno o vydání následujících správních
rozhodnutí:
Příslušný obecní úřad
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků (§ 5b, Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny).

16

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Příslušný stavební úřad
-

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

-

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

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
-

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

-

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

-

Souhlas s odnětím pozemků z PUPFL podle § 17 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích

-

Výjimky z ochrany ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů rostlin a
živočichů

Ministerstvo životního prostředí
-

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

-

Souhlas s vynětím půdy ze ZPF dle § 17 odst. d zákona č.334/1992

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice a je provedena do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. V dokumentaci je uveden Správa CHKO
jako příslušný orgán ochrany přírody pro výjimky z ochrany silně a kriticky ohrožených druhů
rostlin a živočichů. Aktuálně je to Krajský úřad Pardubického kraje.

Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Zábor půdy
Výstavba silnice R35 si vyžádá zábor zemědělské půdy a v malé míře i pozemků určených k
plnění funkcí lesa. V tab. B.3. je provedeno vyčíslení ploch záborů půdy v členění podle tříd
ochrany zemědělské půdy a katastrálních území. Vyčíslení zahrnuje zábory pro výstavbu
silnice a výstavbu mimoúrovňových křižovatek, které budou součástí stavby.
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Zábory ploch - základní trasa
Zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

II

III

IV

41 911 27 443

24

PUPFL*
V

Celkem

Celkem

Bohuňovice

3 592

Cerekvice nad Ločnou

2 921

1 296

Čistá

0

23 802

Dětřichov

0

35 469

Dětřichov u Moravské Třebové

0

10 319

Džbánov

0

7 862 87 429

5 842

Hrušová

10 229

69 827 42 332

8 031

Janov

0

247 835 10 689

Kunčina

0

Litomyšl

898

234 716 31 369 11 020

Mikuleč

0

42 901 42 706 36 948

Mladějov na Moravě

0

Opatov

0

36 683 38 372

Opatovec

0

46 214 77 811

Ostrov

0

Řídký

0

Sedliště

0

Staré Město

0

Stradouň

0

25 789

Strakov

0

132 643

Svitavy

1 727

77 220 17 151

0

3

12 1 676

1 691

1 691

Vraclav

0

10 896 12 067

27 677 9 249

59 889

59 889

Vysoké Mýto

0

37 649 180 146 74 911 36 388 2 898

331 992

331 992

Zámrsk

0

32 818

Trusnov

69 378

10 024 32 352 32 564

3

8 121

2 668

27 120 65 124 23 434 45 951 21 143
6 153

1 477

3 914
2 843

29 245 21 822
7 580

6 407

85 564

23 802

4 337

28 139

43 594

43 594

10 319

10 319

103 801

103 801

120 190

130 419

258 523

631

259 154

182 771

21 319

204 090

283 259

5 741

192
89 956

126 867

414

127 281

86 184

7 443

81 150

46 416

158 253

9 511

51 249

13 080

9 796

35 698

80 445

182

131 206 98 775 52 850

284 158

192

2 992 17 732 60 616 4 844

60 385

76 236

122 555
192

72 970

86 184
3 257

54 506
81 150

295 910

61

295 971

82 001

82 001

132 643

132 643

94 371

2 084

98 182

Tržek

Celkový součet

26 697 16 150

75 665

1 015

76 680

19 367 1 282 330 805 820 332 093 278 914 95 519 2 794 676

84 734

2 898 778

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zábory ploch varianta Sedliště - jih
zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

Bohuňovice

0

Litomyšl

8 414

II

III

IV

PUPFL* Celkem
V

Celkem

4 753
112 337

116 174

55 903

18

8 661

400

4 753

4 753

293 474

301 889
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Řídký

0

21 008

38 835

142

Sedliště

0

6 602

22 287

23 238

Tržek

11 895

Celkový součet

35 186 1 099 566

839 499

387 845

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa;

59 986
4 025

3 257

63 242

56 152

56 152

9 236

9 236

21 131

312 542

93 790 2 733 241

84 734 2 853 160

Ostatní řádky jsou shodné se základní trasou

Zábory ploch varianta Janov
zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

II

Čistá

0

22 348

Janov

0

253 888

25 569

1 286 929

820 701

Celkový součet 19 367

III

IV

332 093

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa;

278 914

PUPFL*
V

Celkem

Celkem
22 348

4 339

26 687

279 457

939

280 396

95 519 2 814 156

85 044

2 918 567

Ostatní řádky jsou shodné se základní trasou

Půdy jsou do tříd ochrany rozděleny následujícím způsobem:
1. třída - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu
2. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné,
jen podmínečně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně
zastavitelné
3. třída - půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním eventuelně využít pro
výstavbu
4. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu
5. třída - zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.

Plocha trvalého záboru zemědělské půdy nutného pro realizaci záměru bude činit 285 ha.
Více než třetinu z této výměry tvoří půdy spadající do I. třídy ochrany, čtvrtinu půdy ve třídě
II. Výstavba si dále vyžádá zábor 8,5 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa a 3,5 ha
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ostatních ploch (mimo ZPF a PUPFL). V této bilanci nejsou započteny zbytkové plochy, které
po výstavbě nebude možné zemědělsky využívat, dále plochy pro doprovodnou zeleň apod.
Jejich velikost není v současné době známa a bude upřesněna až po přesném zaměření
trasy v dalších stupních přípravy projektu.
Svrchní vrstva půdy - ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy na
dočasné deponie. Část této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese komunikace a v
jeho okolí, zbylá půda bude využita dle pokynů orgánu ochrany.

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

B.II.3 Surovinové zdroje
Surovinové a energetické zdroje
Pro výstavbu tělesa komunikace bude nutné použít následující suroviny - kamenivo,
štěrkopísky, ocel, asfalt, cement a přísady do betonů, živičnou směs apod. Odhad množství
některých materiálů je uveden v tab. B.6.
Odhad množství potřebného materiálu
3

Materiál

Množství (m )

Asfaltový koberec

3 000

Asfaltový beton

6 000

Obalované kamenivo

9 000

Kamenivo zpevněné cementem

11 000

Štěrkodrť

13 000
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Další objemy bude představovat například:
-

beton a ocel pro konstrukce mostů, propustků, opěrných zdí, apod.

-

keramika, beton a plast pro kanalizaci

-

kovy a plasty pro svodidla, zábradlí

-

kovy a plasty pro dopravní značky a zařízení apod.

-

beton, kovy, plasty, sklo, dřevo pro protihlukové stěny

-

zemina a geotextilie pro ozelenění svahů a okolí silnice ad.

Objem těchto materiálů nelze v současnosti odhadnout a bude odvislý od přesného
zaměření silnice v terénu, upřesnění bude provedeno v dalším stupni projektové
dokumentace. Zdroj stavebních materiálů není v současnosti možné určit a závisí na
zvoleném dodavateli stavby.
Zřízení staveniště silnice R35 (sociální zařízení, obytné buňky, apod.) bude napojeno na
místní zdroje elektrické energie. Lokalizace těchto zařízení staveniště bude specifikována v
další fázi projektové přípravy.
Při provozu komunikace budou spotřebovávány chemické látky při zimní údržbě. Bude se
jednat zejména o NaCl (chlorid sodný) a CaCl2 (roztok chloridu vápenatého ke zkrápění).
Krom toho budou při opravách spotřebovávány materiály obdobného charakteru jako při
výstavbě (živičné směsi, beton, kamenivo apod.).
Spotřeba elektrické energie při vlastním provozu bude souviset zejména s technickým
zajištěním tunelu Dětřichov. Bude se jednat především o energeticky náročné zajištění
ventilace a dále o osvětlení, bezpečnostní okruhy, kamerové okruhy, proměnné dopravní
značení, řídící centrum apod. Spotřeba elektrické energie není v současné době známa,
vzhledem k délce a hloubce tunelu je však nutno očekávat, že bude poměrně významná.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.4.1. Změny dopravní zátěže
Potřeba výstavby silnice R35 je dána zejména rostoucí intenzitou dopravy na stávající
dvoupruhové silnici I/35, kde již stávající počty vozidel mezi 15 000 a 17 000 automobilů za
den znamenají snížení plynulosti dopravy a v místech průchodu obytnou zástavbou i
významné riziko dopravních nehod s účastí chodců a snížení kvality života (hluk, znečištění
ovzduší). Údaje o zatížení jednotlivých sčítacích úseků podle celostátního sčítání dopravy
ŘSD z roku 2005 jsou uvedeny v tab. B.7. Vedle silnice I/35 jsou uvedeny i intenzity na silnici
I/17 v úseku Ostrov - Zámrsk.

Intenzity dopravy na silnici I/35 - rok 2005 (počet vozidel / 24 hodin)
Rok 2005
Silnice

Sčítací úsek

Poloha úseku

O+M
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5-0240

Ostrov - Stradouň

3 141

1 710

4 851

5-3238

Stradouň - Zámrsk

2 821

1 439

4 260

50530

Zámrsk - Vysoké Mýto

9 957

5 997

15 954

50548

Hrušová - Cerekvice nad
Loučnou

10 742

6 137

16 879

50558

Cerekvice nad Loučnou Nedošín

10 742

6 137

16 879

50560

Nedošín - Litomyšl

9 619

6 145

15 764

50570

Litomyšl - Mikuleč

9 382

5 654

15 036

50580

Mikuleč - Lačnov

4 986

3 886

8 872

50676

Lačnov - Opatovec

5 646

5 501

11 147

50616

Opatovec - Koclířov

5 646

5 501

11 147

O... osobní a dodávkové automobily

M... jednostopá motorová vozidla

T... těžká motorová vozidla a přívěsy

S... součet všech motorových vozidel a přívěsů

V další tabulce je uvedeno porovnání změn intenzit automobilové dopravy na silnici I/35 v
roce 2025 vlivem výstavby silnice R35. Údaje vycházejí z aktualizované prognózy dopravní
zátěže, zpracované firmou CityPlan s.r.o. v roce 2009 pro účely předkládané dokumentace.
Intenzity dopravy na silnici I/35 - rok 2025 (počet vozidel / 24 hodin)
Silnice

Úsek

Nulová varianta
Celkem

Nákladní

Po výstavbě R35
Celkem

Nákladní

I/17

Ostrov - Stradouň

18 080

5 930

1 810

430

I/17

Stradouň - Vraclav

16 090

5 580

990

97

I/17

Vraclav - Zámrsk

15 320

5 390

1 290

180

I/35

Zámrsk - Vysoké Mýto

20 390

8 180

4790

1410

I/35

Vysoké Mýto - Cerekvice nad
Loučnou

20 090

8 050

4810

1250

I/35

Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl

17 250

7 430

4760

1340

I/35

Litomyšl - Janov

16 980

7 260

3740

830

I/35

Janov - Opatovec

15 670

7 060

1670

290

I/35

Opatovec - Koclířov

12 440

6 390

5460

1211

I/35

Koclířov - Moravská Třebová

15 720

6 990

3740

810

Z tabulky je patrné, že silnice I/35 bude po výstavbě R35 sloužit jako doprovodná trasa a
intenzity na komunikaci významně poklesnou - cca o 55 - 89 % u celkové dopravy a o 80 95 % u dopravy nákladní. Ještě větší význam bude mít výstavba R35 pro obce v počátečním
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úseku Ostrov - Zámrsk. Zde je nutno očekávat výrazný nárůst dopravní zátěže po dovedení
R35 do Ostrova; a naopak po jejím prodloužení směrem na východ zde intenzity dopravy
velmi prudce poklesnou na 1-2 tisíce vozidel za den.
Snížení dopravní zátěže je možné očekávat i na řadě dalších komunikací ve směru západ východ. V rámci širšího regionu se jedná zejména o silnici I/11 Hradec Králové - Šumperk Ostrava, z celostátního pohledu pak především dálnici D1 Praha - Brno a navazující
komunikace. To je dáno skutečností, že silnice R35 bude sloužit jako alternativa dálnice D1,
která již v současnosti téměř kapacitně nepostačuje a zprovoznění R35 má právě této
komunikaci významně ulehčit.

Následující tabulka uvádí očekávané intenzity automobilové dopravy na silnici R35. Z tabulky
je patrné, že počty automobilů na nové rychlostní silnici budou výrazně vyšší v porovnání s
intenzitou dopravy na samotné silnici I/35 v nulové variantně. Zde se projevuje právě výše
uvedená skutečnost, že silnice R35 odlehčí dalším dopravním tahům nejen v širším regionu,
ale i na celostátní úrovni.
Intenzity dopravy na silnici R35 - rok 2025 (celkem voz. / 24 hod)
Všechna vozidla

Nákladní vozidla

MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto západ

41 440

12 040

MÚK Vysoké Mýto západ - MÚK Džbánov

38 570

11 670

MÚK Džbánov - MÚK Řídky

39 780

12 000

MÚK Řídky - MÚK Litomyšl sever

35 830

10 990

MÚK Litomyšl sever - MÚK Janov

33 560

10 750

MÚK Janov - MÚK Mikuleč

35 670

11 310

MÚK Mikuleč - MÚK Opatovec

33 960

11 040

MÚK Opatovec - MÚK Kunčina

34 910

10 820

MÚK Kunčina - MÚK Staré Město východ

37 050

11 360

B.II.4.2. Zásahy do dopravní infrastruktury
Součástí výstavby silnice R35 budou úpravy a přeložky souvisejících komunikací, polních
cest a cyklistických tras. Jedná se především o napojení stávajících komunikací na
mimoúrovňové křižovatky, mimoúrovňová křížení stávajících silnic a cest s novou
komunikací a zajištění přístupu na části pozemků, které budou novou komunikací rozděleny.
Tyto vyvolané stavby jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Základní trasa:
-

38,5 km - přeložka cesty v délce 290 m

-

39,1 km - spojka na silnici II/357

-

40,5 km - přeložka silnice III/30523 v délce 500 m
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-

42,15 km - přeložka silnice III/35721 v délce 310 m

-

42,2 km - přeložka silnice II/357 v délce 375 m

-

42,6 km - přeložka polní cesty v délce 250 m

-

44,5 km - přeložka silnice III/35119 v délce 1170 m

-

46,4 km - přeložka polní cesty v délce 255 m

-

48,6 km - přeložka MK v délce 420 m

-

49,4 km - přeložka silnice III/03529 v délce 220 m

-

49,9 km - přeložka cesty v délce 415 m

-

51,0 km - přeložka polní cesty v délce 490 m

-

52,6 km - úprava silnice II/317 (most přes R35)

-

55,2 km - přeložka silnice III/35016 v délce 265 m

-

55,9 km - přeložka polní cesty v délce 380 m

-

56,4 km - přeložka silnice II/360 v délce 3800 m

-

57,3 km - úprava stávající silnice II/360 v délce 60 m

-

58,9 km - přeložka silnice III/35846 v délce 615 m

-

60,5 km - přeložka silnice III/03530 v délce 750 m

-

60,7 km - přeložky polních cest v délce 560 m

-

62,5 km - přeložka MK v délce 285 m

-

63,1 km - přeložka silnice I/35 v délce 1430 m

-

63,6 km - přeložka cesty v délce 160 a 220 m

-

64,24 km - úprava cesty v délce 150 m

-

65,5 km - přeložka silnice I/35 v délce 490 m

-

66,6 km - přeložka silnice I/35 v délce 2570 m

-

68,24 km - přeložka silnice II/366 v délce 490 m

-

69,4 km - přeložka silnice III/03532 v délce 735 m

-

72,8 km - přeložka silnice I/35 v délce 1110 m

-

73,5 km - úprava MK v délce 170 m

-

74,0 km - úprava silnice I/43 v délce 1300 m a přeložka silnice I/43

-

74,84 km - úprava polní cesty v délce 330 m

-

76,66 km - úprava silnice III/36823 v délce 125 m

-

77,07 km - přeložka cesty v délce 160 m

-

77,9 km - přeložka polní cesty v délce 555 m

-

82,07 km - přeložka polní cesty v délce 330 m
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-

83,0 km - úprava polní cesty v délce 140 m

-

84,2 km - přeložka silnice I/43

-

85,5 km - přeložka polní cesty v délce 300 m

-

96,57 km - přeložka silnice III/36810 v délce 360 m

-

87,17 km - úprava polní cesty v délce 60 m

-

87,54 km - přeložky polních cest v délce 600 m

-

91,05 km - přeložka silnice III/36822 v délce 730 m

-

92,5 km - přeložka polních cest v délce 810 m

Varianta Sedliště-jih (v úseku 50,10 - 58,65 km)
-

50,92 - přeložka polní cesty

-

53,65 - přeložka silnice II/317

-

54,93 - přeložka silnice III/36016

-

55,56 - přeložka cesty

Varianta Janov (v úseku 63,16 - 65,5 km)
-

66,73 km - přeložka silnice I/35 v délce 1510 m

-

68,32 km - přeložka silnice II/366 v délce 670 m

Dále se předpokládá vybudování některých nových komunikací, které by výhledově plnily i
funkci přivaděčů k R35, výstavba těchto silnic však není podmínkou realizace R35, a tedy ani
součástí hodnoceného záměru.
Celá trasa v úseku Ostrov - Staré Město pak bude napojena na předchozí úsek silnice R35,
na východním konci směrem na Mohelnici se pak předpokládá napojení jednak na navazující
úsek R35, jednak na silnici R43 Brno - Moravská Třebová.
Některé části posuzovaného úseku silnice R35 (zejména obchvaty Vysokého Mýta a
Litomyšle) mohou být vystavěny v předstihu bez nároku na existenci ostatních částí silnice
R35 s tím, že budou provizorně napojeny na stávající silnici I/35. Tím je možné dosáhnout
významného časového přiblížení pozitivních efektů provozu silnice R35 alespoň v těchto
městech.

B.II.4.3. Zásahy do ostatní infrastruktury
Vzhledem k liniovému charakteru a délce hodnoceného úseku komunikace je nutno
předpokládat zásahy do sítí technické infrastruktury - elektrické vedení, plynovody,
vodovody. V těchto případech zajistí investor stavby přeložky příslušných vedení.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V kapitole je uveden popis bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší
v období výstavby a provozu záměru včetně tabulek uvádějících produkci emisí dle metodiky
Mefa.

B.III.2 Odpadní vody
V kapitole je konstatováno, že při výstavbě a provozu záměru budou vznikat odpadní vody
splaškové a srážkové.

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

B.III.4 Ostatní výstupy
Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku, který způsobují motorová vozidla pohybující
se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené
působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé
působení). Hluk emitovaný v období vlastní výstavby komunikace je jevem přechodným, pro
obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový význam hluk emitovaný vlastní automobilovou
dopravou po uvedení nové komunikace do provozu.
Navrhovaná komunikace bude pro nejbližší okolí představovat nový zdroj hluku. Hladinu
akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od navržení komunikace uvádí následující
tabulka. Uvedená hodnota odpovídá dopravní zátěži na navržené rychlostní silnici v
podélném sklonu, které je ve vymezeném úseku převládající.
Hladina akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od komunikace
rychlostní silnice R35 v úseku

při sklonu Lp ve vzdálenosti 7,5 m od komunikace
(%)
dB(A)
denní doba

noční doba

MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto západ

0,6

74,9

70,0

MÚK Vysoké Mýto západ - MÚK Džbánov

0,6

74,8

69,9
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MÚK Džbánov - MÚK Řídky

0,6

74,8

69,9

MÚK Řídky - MÚK Litomyšl sever

1,4

74,8

70,3

MÚK Litomyšl sever - MÚK Janov

1,5

74,4

69,9

MÚK Janov - MÚK Mikuleč

2,4

74,9

70,3

MÚK Mikuleč - MÚK Opatovec

0,6

74,2

69,7

MÚK Opatovec - MÚK Kunčina

2,4

74,8

70,1

MÚK Kunčina - MÚK Staré Město východ

1,8

74,8

70,1

Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména stáří vozidel,
jejich technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na komunikacích pohybuje
stále větší podíl automobilů s příznivějšími hlukovými charakteristikami. Výslednou hladinu
hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:
-

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

-

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

-

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

-

technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.)

Dočasným zdrojem akustické zátěže v území bude výstavba rychlostní komunikace v místě
stavby a podél tras staveništní dopravy. Tento zdroj bude významně působit po časově
omezenou dobu na své nejbližší okolí (tj. zejména na přilehlou zástavbu). Negativní
působení lze očekávat zejména podél staveništních tras při zemních pracích a zavážce
stavebního materiálu. Vzhledem k rozsahu výstavby je nutno optimalizovat příjezdové trasy
tak, aby byl na hranici chráněného prostoru obytné zástavby splněn požadovaný hygienický
limit.

B.III.5 Doplňující údaje
Záření
Posuzovaná komunikace nebude zdrojem elektromagnetického záření.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Využívá nejnovější poznatky
o emisích motorových vozidel.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.

Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Pořadí podkapitol této části dokumentace neodpovídá pořadí dle osnovy přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb.

D.I.1. Vliv na klima a rozptylové podmínky
Vzhledem ke svému rozsahu, tvaru a charakteru neovlivní stavba silnice klima ani rozptylové
podmínky. Přesun provozu automobilů na novou komunikaci nebude znamenat významný
nárůst množství látek ovliviujících klimatický systém.
Zpevnění povrchu ovlivní lokální mikroklima v prostoru bezprostředně u silnice a mostních
objektů, v rámci mezoklimatu nepředstavuje změna povrchu významný zásah do území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována dostatečně.
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D.I.2. Vlivy na kvalitu ovzduší
Vlivy v období výstavby
V době výstavby nové silnice se změny imisních charakteristik týkají především
krátkodobých (hodinových a denních) koncentrací. Plochy staveniště budou působit na
bezprostřední okolí stavby zejména jako zdroje prašnosti, tj. suspendovaných částic.
Vzhledem k pádové rychlosti zvířených částic se bude jednat řádově o okruh několika
desítek či stovek metrů od staveniště. Vzhledem k poloze stavby vůči obytné zástavbě (viz
kap D.I.14.) se přímé ovlivnění obyvatel stavebními pracemi nepředpokládá, nebo jen zcela
výjimečně a v malé míře.
Může však docházet k nárůstu imisní zátěže vlivem nákladní automobilové dopravy
související se stavbou, tj. zejména při převážení zeminy a dovozu materiálu. Největší nárůst
imisní zátěže z navazující nákladní dopravy lze předpokládat v průběhu zemních prací a
zejména při hloubení tunelů, které se vyznačuje velkými objemy přepravované zeminy. Na
základě dostupných informací je možné u zástavby podél komunikací, po níž se budou
pohybovat nákladní automobily, očekávat následující změny krátkodobých imisních
charakteristik:
-

nárůst maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého nejvýše o 100 µg.m-3

-

nárůst denních koncentrací suspendovaných částic PM10 nejvýše o 30 µg.m-3

-

nárůst maximálních 8-hodinových koncentrací oxidu uhelnatého nejvýše o 100 µg.m-3

Při plánování stavby a výběru dodavatele je nutné preferovat nasazení moderní techniky s
nízkými emisními parametry. Nárůst prašnosti v průběhu výstavby je nutno důsledně
omezovat např. kropením, oplachem aut před výjezdem na komunikace a pravidelnou
očistou povrchu příjezdových a odjezdových tras staveništní dopravy apod.

Vlivy v období provozu
Vyhodnocení vlivů provozu silnice R35 na kvalitu ovzduší je provedeno v samostatné
rozptylové studii, která je přílohou předložené Dokumentace.
Jak ukazují výsledky modelového hodnocení kvality ovzduší, lze v zájmovém území ve stavu
bez výstavby nejvyšší příspěvky automobilové dopravy očekávat v blízkosti stávající
komunikace I/35. Vypočtené hodnoty příspěvků stávající silnice s dopravní zátěží pro rok
2025 se budou pohybovat u průměrných ročních koncentrací N02 do 3,1 µg.m-3 (8 %
imisního limitu platného v roce 2010, který je v současné době platný i pro r. 2025). V
případě imisního limitu pro hodinové koncentrace N02 budou vypočtené koncentrace
dosahovat v těsné blízkosti stávající silnice nejvýše 75 µg.m-3 (38 % limitu). Příspěvky
automobilové dopravy k IHr benzenu se budou pohybovat na úrovni do 0,055 µg.m-3 (1,1 %
imisního limitu). U PM10 se nejvyšší příspěvky z liniových zdrojů očekávají na hranici 13
µg.m-3 (33 % imisního limitu), u IHr PM2,5 pak do 2,1 µg.m-3 (8,5 % limitu). Maximální
hodinové koncentrace CO se budou pohybovat na úrovni do 120 µg.m-3 (1,2 % limitu - jedná
se o limit pro 8- hodinové koncentrace). Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu budou
činit nejvýše do 0,035 ng.m-3 (3,5 % cílového imisního limitu platného od roku 2012). Nízké
koncentrace jsou do značné míry dány očekávaným výrazným snížením emisí z
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automobilové dopravy v důsledku pokračující obměny vozového parku a vývoje emisních
parametrů vozidel.
Se zahrnutím imisního pozadí, jehož úroveň byla stanovena na základě analýzy dat z měření
stanic imisního monitoringu v okolí posuzované komunikace, je možné konstatovat, že
průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, benzenu, benzo(a)pyrenu a částic PM2,5
budou pod úrovní imisních limitů a budou dosahovat nejvýše 58% limitu u N02, 21%limitu u
benzenu, 34% limitu u benzo(a)pyrenu a 75% limitu u částic PM2,5, přičemž uvedené
nejvyšší hodnoty lze očekávat přímo u trasy komunikace.
V případě koncentrací PM10 může, vzhledem k úrovni hodnot naměřených na stanicích a
vypočtených příspěvků z dopravy, dojít v těsné blízkosti komunikace R35 k tomu, že se
imisní zátěž bude přibližovat limitním hodnotám, koncentrace přesahující limit však
vypočteny nebyly.
Obecně je možné konstatovat, že v okolí stávající trasy dojde ke snížení imisní zátěže,
zatímco v okolí navrhované trasy nové komunikace dojde k jejímu nárůstu. Pokles se tak
projeví především v centrální části větších sídel, odkud bude odvedena doprava na novou
komunikaci.
-

z hlediska obytné zástavby lze nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými
ročními koncentracemi oxidu dusičitého očekávat v sídlech Koclířov (až 1,7 µg.m-3),
Moravská Třebová a Litomyšl (1,5 µg.m-3), v případě Litomyšle se jedná hlavně o
centrální část. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích
některých sídel, nejvíce se nárůst projeví například na okraji Vysokého Mýta (až 2,6
µg.m-3) nebo Dětřichova (2,5 µg.m-3).

-

zvýšené krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého je možné očekávat zejména v
širším okolí portálů obou tunelů. V případě tunelu Vraclav budou nejvyšší
koncentrace na okraji zástavby dosahovat nejvýše 130 µg.m-3 (65 % limitu). U tunelu
Dětfřchov byly na okraji zástavby nejbližších sídel (Dětřichov, Kunčina, Mladějov)
vypočteny - při souhře nejméně příznivých emisních a rozptylových podmínek hodnoty až 350 µg.m-3. V těchto lokalitách tedy nelze při zadaných podmínkách
vyloučit překročení limitu - jedná se však o hypotetické hodnoty, neboť výpočet byl
proveden pro stav bez odvětrání tunelu vzduchotechnikou (všechny emise unikají
portály tunelu). Reálně se předpokládá instalace vzduchotechnického zrařízení, jehož
parametry však v současnosti nejsou známy. Toto zařízení bude optimalizováno tak,
aby bylo riziko výskytu nadlimitních koncentrací v obytné zástavbě vyloučeno.
Nicméně i pro modelovaný stav (únik jen portály) nebylo v obytné zástavbě
vypočteno častější překračování imisního limitu než v povolených 18 případech za
rok.

-

v případě průměrných ročních koncentrací benzenu lze nejvýraznější pokles imisní
zátěže v obytné zástavbě očekávat v sídlech Litomyšl (0,017 µg.m-3), Vysoké Mýto
(0,016 µg.m-3), Koclířov a Moravská Třebová (0,013 µg.m-3). Zejména v případě
Vysokého Mýta a Litomyšle se jedná hlavně o centrální části obcí. Naopak nárůst
imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích sídel, nejvíce se nárůst projeví
například na okraji Vysokého Mýta, Cerekvice nad Loučnou nebo Dětřichova (lokálně
více než 0,020 µg.m-3).
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-

nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi
suspendovaných částic PM10 lze v oblasti s obytnou zástavbou očekávat v sídlech
Vysoké Mýto, Koclířov, Moravská Třebová a Litomyšl (6,5 - 8,5 µg.m-3), zpravidla se
jedná o centrální části obcí. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten zejména na
okrajích sídel, nejvíce se nárůst projeví například na okraji Vysokého Mýta, Strakova
nebo Dětřichova (pouze lokálně přes 5 µg.m-3).

-

u průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM2,5 lze nejvýraznější
pokles imisní zátěže očekávat v sídlech Vysoké Mýto, Koclířov, Moravská Třebová a
Litomyšl (1,1 - 1,4 µg.m-3), zpravidla se jedná o centrální části obcí. Naopak nárůst
imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích sídel, výrazněji se projeví například
na okraji Vysokého Mýta či Dětřichova (nejvýše 0,8 - 1,0 µg.m-3).

-

nejvýraznější změny v imisní zátěži maximálními hodinovými koncentracemi oxidu
uhelnatého vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu lze v případě nejvíce
nepříznivých emisních a rozptylových podmínek očekávat zejména v širším okolí
portálů obou tunelů, zejména pak tunelu Dětřichov, kde byly na okrajích obytné
zástavby vypočteny maximální hodinové koncentrace CO nejvýše na úrovni do
400 µg.m-3

-

nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi
benzo(a)pyrenu lze v oblasti s obytnou zástavbou očekávat v sídlech Koclířov (až
0,018 ng.m-3), Moravská Třebová a Litomyšl (až 0,016 µg.m-3), zejména v případě
Litomyšle se jedná hlavně o centrální část. Nárůst imisní zátěže byl vypočten opět na
okrajích sídel, nejvíce se projeví například na přilehlém okraji Vysokého Mýta,
Cerekvice nad Loučnou nebo Dětřichova (nejvýše 0,020 ng.m-3).

Celkově je pak možné konstatovat, že uvedení silnice R35 do provozu bude pro obyvatele
okolních obcí převážně přínosem, neboť v oblastech s vypočteným poklesem imisní zátěže
žije vyšší počet obyvatel než v oblastech s nárůstem imisní zátěže. Nejvýraznější pokles
imisní zátěže po uvedení navrhované komunikace do provozu lze očekávat zejména v
centrální části Vysokého Mýta, Litomyšle a v úseku mezi Koclířovem a Linharticemi. Nárůst
imisní zátěže se dotkne částečně ploch mimo obytnou zástavbu, částečně okrajových částí
obcí. Výrazněji bude provozem nové silnice zasažena zástavba na okraji Vysokého Mýta,
Cerekvice nad Loučnou, Strakova a Dětřichova.
Z hlediska porovnání variant v blízkosti Litomyšle lze za mírně vhodnější označit základní
variantu, kdy se rychlostní komunikace více oddálí od zástavby Litomyšle, a tudíž je možné
očekávat pozitivní vliv na větší počet obyvatel. U okrajové části zástavby Němčic však dojde
v základní variantě k vyššímu nárůstu koncentrací oproti jižní subvariantě. V oblasti Janova
jsou rozdíly obou variant málo významné, poněkud příznivější je jižní varianta, avšak spíše z
důvodu omezení průjezdu vozidel po doprovodné komunikaci středem obce.
Vedle vyhodnocení imisní zátěže z pohledu vlivů na obyvatele bylo v rámci rozptylové studie
dále provedeno i vyhodnocení dopadů na citlivé ekosystémy. Jedinou lokalitou, kde je nutno
s rizikem dopadů na ekosystémy uvažovat, je Mladějovský vrch s navrženou evropsky
významnou lokalitou Hřebečovský hřbet, kde roste řada imisně citlivých dřevin (jedle
bělokorá, tis červený a další). Silnice R35 podchází tento vrch tunelem, kde dochází k
soustředění emisí z 3,7 km dlouhého úseku do místa odvětrání tunelu. V této lokalitě bylo
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nutno uvažovat s možností výraznějšího nárůstu koncentrací oxidů dusíku s dopady na
vegetaci. Hodnotícím kritériem je zde imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace, který
je stanoven na 30 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace NOx.
Z tohoto důvodu byl proveden samostatný výpočet nárůstu koncentrací NOx v okolí portálů
tunelu Dětřichov. Modelován byl imisní příspěvek R35 při úniku emisí pouze portály, tj. při
nejméně příznivém stavu - reálně se předpokládá odvětrání vzduchotechnikou, jejíž
parametry však zatím nejsou známy. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že nejvyšší
příspěvek R35 činí na hranici EVL méně než 6 µg.m-3, v součtu s úrovní imisního pozadí pak
lze očekávat roční koncentrace do 15 µg.m-3, tj. nejvýše 50 % imisního limitu.
Z výpočtu tak vyplývá, že vlivem imisí z tunelu by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění
dřevin v prostoru EVL. Je však vhodné tento předpoklad ověřit na základě podrobné
rozptylové studie po přesném definování parametrů vzduchotechnických zařízení a na
základě modelových výpočtů volit takový způsob odvětrání, který tyto imisní dopady
minimalizuje.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zde lze jen
doplnit, že použití limitu pro ekosystémy v okolí rychlostní silnice je dle aktuálně platné
legislativy sporné.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy v období výstavby
V době výstavby rychlostní komunikace budou zdrojem hluku především pohyby těžkých
nákladních vozidel a také zemní práce (zejména nasypávání a hutnění násypů, hloubení
zářezů).
V současnosti není možné vlivy hluku z výstavby podrobně vyhodnotit, jelikož nejsou známy
vstupní údaje pro modelové výpočty, tj. zejména trasy odvozu zeminy, typy a počty použitých
stavebních mechanismů, umístění stavebních dvorů atd. Podrobné vyhodnocení bude
provedeno v dalším stupni projektové přípravy. Při výstavbě budou práce, které způsobují
vyšší hladiny hluku, umisťovány ve větší vzdálenosti od obytných budov tak, aby obyvatelé
obcí nebyli zbytečně zatěžováni nadměrným hlukem. Jedná se například o řezání dřeva,
míchání betonu, recyklaci zeminy a podobně.

Vlivy v období provozu
Vyhodnocení vlivů provozu silnice R35 na hlukovou zátěž u okolní obytné zástavby je
provedeno v samostatné akustické studii, která je uvedena v příloze předložené
Dokumentace. Výsledky modelových výpočtů prokázaly, že převedením dopravního zatížení
na navrhovanou rychlostní komunikaci dojde v obcích v blízkosti stávající silnice I/35 k
významnému poklesu hlukové zátěže. Jedná se zejména o obce, kde současné vedení trasy
silnice I/35 tvoří průtah (Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl), prochází městem po
32

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

obchvatu (Moravská Třebová) nebo vede těsně při hranici obcí (Cerekvice nad Loučnou,
Zámrsk, Řídký, Koclířov, Janov a další). Výrazné snížení lze také očekávat podél silnice I/17
v obcích Ostrov a Stradouň.
Po výstavbě projektované rychlostní silnice R35 dojde u zástavby podél stávající silnice I/35
ke snížení hlukové zátěže dle dispozice objektů vůči silnici až o 10,6 dB. U domů, které stojí
bezprostředně u silnice, se budou hodnoty LAeq, 6-22 hod pohybovat mezi 59,7 - 69,1 dB (oproti
původním 66,6 - 74,5 dB) a hodnoty LAeq, 22-6 hod mezi 52,6 - 63,0 dB (oproti původním 62,2 69,6 dB). V denní dobu se ve všech obcích hluková zátěž sníží pod úroveň limitu pro starou
zátěž, v noční dobu budou i po zprovoznění rychlostní silnice limitní hodnoty v některých
lokalitách překročeny, ale pouze v bezprostřední blízkosti komunikace na území velkých
měst (Litomyšl, Vysoké Mýto), kde zůstane vyšší podíl místní dopravy.
Podél silnice I/17 dojde po zprovoznění nové rychlostní silnice k výraznému poklesu
akustické zátěže. U domů v bezprostřední blízkosti stávající silnice lze očekávat v denní
dobu hodnoty LAeq mezi 58,2 - 66,7 dB (oproti původním na úrovni 71,5 dB) a v noční dobu
hodnoty LAeq mezi 52,4 - 54,7 dB (oproti cca 66,5). V denní i noční dobu se v obou obcích
sníží hluková zátěž pod úroveň limitu pro starou zátěž.
Porovnání hlukové zátěže u charakteristické zástavby podél stávající silnice I/35 v
roce 2025
Lokalita

LAeq. den (dB)

L Aeq. noc (dB)

bez
výstavby
R35

po
výstavbě
R35

Rozdíl

bez
výstavby
R35

po
výstavbě
R35

Rozdíl

Ostrov*

71,6

60,7

-10,9

66,5

54,7

-11,8

Stradouň*

71,2

58,2

-13,0

66,3

52,4

-13,9

Vysoké Mýto

74,5

69,1

-5,4

69,6

63,0

-6,6

Voštice

72,5

63,1

-9,4

68,0

57,4

-10,6

Hrušová

73,8

64,4

-9,4

69,3

58,7

-10,6

Litomyšl

73,9

68,7

-5,2

69,2

62,3

-6,9

Koclířov

70,1

62,1

-8,0

65,8

55,8

-10,0

Moravská Třebová

66,6

59,7

-6,9

62,2

52,6

-9,6

Hodnoty překračující limity LAeq. 6-22 hod = 70 dB a LAeq. 22-6 hod = 60 dB jsou uvedeny tučně
*sídla na trase silnice I/17

Jak je patrné z tabulky, dojde vlivem zprovoznění navrhované rychlostní silnice R35 k
výraznému snížení hlukové zátěže na stávající silnici I/35. Na podlimitní hodnoty poklesne
hluk ve většině bodů jak v denní, tak zejména v noční dobu, který byl ve stavu před
zprovozněním nové komunikace nadlimitní ve všech obcích. Snížení této zátěže se bude
týkat zejména nejvíce zatížených budov, tj. domů stojících v těsné blízkosti stávající trasy
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I/35 a bude se v denní době pohybovat od 5,2 do 9,4 dB a v noci od 6,6 do 10,6 dB. U
objektů v blízkosti silnice I/17 lze očekávat vlivem zprovoznění rychlostní silnice výraznější
pokles, a to až o 13 dB v denní a 13,9 dB v noční dobu. V ojedinělých případech neklesne
ani po zprovoznění silnice R35 akustická zátěž v noci u nejbližší obytné zástavby podél
stávající silnice I/35 pod úroveň platných limitů. Jedná se zejména o intravilán větších měst
(Vysoké Mýto, Litomyšl), kde i vnitroměstská automobilová doprava bude produkovat
nezanedbatelné hlukové zatížení.
Na řadě míst se bude navrhovaná trasa R35 přimykat ke stávajícímu vedení komunikace
I/35. V těchto případech bude docházet k synergickému působení obou zdrojů hluku a
změna akustické zátěže u nejbližší obytné zástavby po výstavbě a zprovoznění navrhované
rychlostní silnice bude závislá jak na vzdálenosti navrhované R35 od nejbližší zástavby, tak
na podílu zbytkové dopravy, která bude po dokončení R35 po stávající silnici I/35 dále
pojíždět.

Následující tabulka uvádí přehled výsledků akustické studie pro výpočtové body, v nichž byla
porovnávána úroveň hlukové zátěže ve stavech „bez výstavby" a „po výstavbě" rychlostní
silnice R35. Jedná se o body v blízkosti navrhované komunikace. Hodnoty uvedené v
tabulce představují celkový hluk z provozu na silnici I/35 i na rychlostní silnici R35 (včetně
navržených protihlukových opatření pro dosažení splnění hygienických limitů o hodnotě 55
dB pro denní a 45 dB pro noční dobu). V tomto případě mohou vypočtené hodnoty
přesahovat výše uvedený limit 55 / 45 dB, a to tehdy, pokud se jedná o zátěž ze stávající
silnice I/35. V těchto bodech se mohou i po odvedení dopravy na novou silnici R35 nadále
vyskytovat hodnoty výrazně nad 55 / 45 dB.
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Vliv provozu na R35 v blízkosti stávajícího vedení silnice I/35
Lokalita

Výpočtový
bod

Výška
(m)

Den (dB)

Noc (dB)

před
Po
výstavbou výstavbě

Rozdíl

Před
Po
Rozdíl
výstavbou výstavbé

Základní trasa
Zámrsk (Nová Ves)

6

3

63,8

57,7

-6,1

59,7

51,4

-8,3

Vysoké Mýto (Koryta)

7

3

71,2

64,3

-6,9

67,3

57,9

-9,4

17

3

51,0

50,2

-0,8

47,2

45,2

-2,0

18

3

53,5

50,2

-3,3

49,6

45,0

-4,6

Cerekvice nad Loučnou
(samota)

20

3

47,9

49,3

1,4

44,3

44,4

0,1

21

3

70,8

58,1

-12,7

67,2

52,3

-14,9

Cerekvice nad Loučnou

22

3

59,7

50,8

-8,9

56,0

45,5

-10,5

Řídký - samota

23

3

67,9

56,6

-11,3

64,2

51,0

-13,2

Řídký - okraj obce

24

3

65,8

53,7

-12,1

62,1

47,9

-14,2

Řídký - hřiště

25

3

69,9

57,2

-12,7

-

-

-14,9

Janov u Litomyšle
(Janov) - J část obce

38

3

51,6

50,0

-1,6

47,6

45,0

-2,6

Janov u Litomyšle
(Gajer) - SZ okraj obce

39

6

55,9

49,4

-6,5

52,2

44,8

-7,4

Janov u Litomyšle
(Gajer) - J okraj obce

40

6

47,5

49,6

2,1

43,8

45,0

1,2

Mikuleč

41

6

50,9

49,2

-1,7

47,7

44,8

-2,9

Opatovec (Starý Valdek)

42

3

53,1

48,4

-4,7

49,6

43,9

-5,7

Opatovec (Nový Valdek)

43

3

60,0

49,5

-10,5

56,6

44,5

-12,1

Svitavy (Lačnov) samota

44

6

41,5

54,8

13,3

38,2

50,0

11,8

45

6

47,3

48,6

1,3

44,0

43,8

-0,2

Svitavy (Lačnov) - okraj
obce

47

3

53,8

46,2

-7,6

50,5

40,7

-9,8

Řídký - okraj obce

94

3

65,8

54,0

-11,6

62,1

48,3

-13,6

Řídký - hřiště

95

3

69,9

57,2

-12,1

-

-

-14,3

Sedlišté u Litomyšle
(samota)

109

3

52,3

51,1

-1,2

48,4

45,8

-2,6

100

3

70,7

64,4

-6,3

66,8

57,8

-9,0

Litomyšl (Nedošín)

102

3

59,5

55,3

-4,2

55,4

49,2

-6,2

103

3

51,6

48,7

-2,9

47,5

42,9

-4,6

104

3

36,3

43,2

6,9

32,3

38,4

6,1

106

3

42,3

37,7

-4,6

38,3

31,4

-6,9

Hrušová

Varianta Sedliště — Jih

Litomyšl (Lány)
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Tučně jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +5 dB, tj. 55 dB v dne a 45 dB v noci
Tučně s podtržením jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +10 dB, tj. 60 dB v dne
a 50 dB v noci
- značí, že prostor nevyžaduje ochranu v noční době (hřiště, venkovní prostor v chatové osadě)

Výše uvedená tabulka neodpovídá legendě pod tabulkou, která říká, že tučně jsou
vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +5 dB, tj. 55 dB v dne a 45 dB v noci a
tučně s podtržením jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +10 dB, tj. 60
dB v dne a 50 dB v noci.
Správná podoba tabulky, odpovídající legendě, je následující:
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Vliv provozu na R35 v blízkosti stávajícího vedení silnice I/35
Lokalita

Výpočtový
bod

Výška
(m)

Den (dB)

Noc (dB)

před
Po
výstavbou výstavbě

Rozdíl

Před
Po
Rozdíl
výstavbou výstavbé

Základní trasa
Zámrsk (Nová Ves)

6

3

63,8

57,7

-6,1

59,7

51,4

-8,3

Vysoké Mýto (Koryta)

7

3

71,2

64,3

-6,9

67,3

57,9

-9,4

17

3

51,0

50,2

-0,8

47,2

45,2

-2,0

18

3

53,5

50,2

-3,3

49,6

45,0

-4,6

Cerekvice nad Loučnou
(samota)

20

3

47,9

49,3

1,4

44,3

44,4

0,1

21

3

70,8

58,1

-12,7

67,2

52,3

-14,9

Cerekvice nad Loučnou

22

3

59,7

50,8

-8,9

56,0

45,5

-10,5

Řídký - samota

23

3

67,9

56,6

-11,3

64,2

51,0

-13,2

Řídký - okraj obce

24

3

65,8

53,7

-12,1

62,1

47,9

-14,2

Řídký - hřiště

25

3

69,9

57,2

-12,7

-

-

-14,9

Janov u Litomyšle
(Janov) - J část obce

38

3

51,6

50,0

-1,6

47,6

45,0

-2,6

Janov u Litomyšle
(Gajer) - SZ okraj obce

39

6

55,9

49,4

-6,5

52,2

44,8

-7,4

Janov u Litomyšle
(Gajer) - J okraj obce

40

6

47,5

49,6

2,1

43,8

45,0

1,2

Mikuleč

41

6

50,9

49,2

-1,7

47,7

44,8

-2,9

Opatovec (Starý Valdek)

42

3

53,1

48,4

-4,7

49,6

43,9

-5,7

Opatovec (Nový Valdek)

43

3

60,0

49,5

-10,5

56,6

44,5

-12,1

Svitavy (Lačnov) samota

44

6

41,5

54,8

13,3

38,2

50,0

11,8

45

6

47,3

48,6

1,3

44,0

43,8

-0,2

Svitavy (Lačnov) - okraj
obce

47

3

53,8

46,2

-7,6

50,5

40,7

-9,8

Řídký - okraj obce

94

3

65,8

54,0

-11,6

62,1

48,3

-13,6

Řídký - hřiště

95

3

69,9

57,2

-12,1

-

-

-14,3

Sedlišté u Litomyšle
(samota)

109

3

52,3

51,1

-1,2

48,4

45,8

-2,6

100

3

70,7

64,4

-6,3

66,8

57,8

-9,0

Litomyšl (Nedošín)

102

3

59,5

55,3

-4,2

55,4

49,2

-6,2

103

3

51,6

48,7

-2,9

47,5

42,9

-4,6

104

3

36,3

43,2

6,9

32,3

38,4

6,1

106

3

42,3

37,7

-4,6

38,3

31,4

-6,9

Hrušová

Varianta Sedliště — Jih

Litomyšl (Lány)
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Po uvedení rychlostní silnice do provozu lze i se zohledněním stávající silnice I/35
zaznamenat téměř ve všech bodech pokles akustické zátěže. Nárůst ekvivalentní hladiny
akustického tlaku lze zaznamenat pouze v pěti bodech. Nárůst byl zaznamenán na okraji
obcí, ale také u objektů mezi stávající silnicí I/35 a navrhovanou rychlostní silnicí R35. Z
jedné strany nastane pokles akustické zátěže (ze strany stávající trasy I/35), na druhé potom
nárůst (kromě lokality v Českém Lačnově). Avizované navýšení akustické zátěže však nikde
nepřekročí hygienický limit. Snížení akustické zátěže naopak přinese v řadě bodů snížení
akustické zátěže pod platný limit pro starou zátěž, tj. 70 dB v denní a 60 dB v noční dobu.
U ostatních objektů a sídel dochází zejména k poklesu, snížení o více než 10 dB lze
zaznamenat v obcích Cerekvice nad Loučnou, Řídký a Opatovec. Celkově lze konstatovat,
že zprovoznění navrhované komunikace přinese výrazné zlepšení akustické situace jak u
sídel a samot podél stávající I/35, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od navrhované
R35, tak v sídlech podél stávající I/35, v blízkosti nichž je navržena trasa nové rychlostní
silnice. V akustické studii byly dále vyhodnoceny oblasti, které by mohly být provozem na
navrhované rychlostní komunikaci R35 zasaženy hlukem z dopravy převyšujícím hygienické
limity (55, resp. 60 dB ve dne a 45, resp. 50 dB v noci). V případě jejich překročení byla
navržena taková opatření, aby byl po výstavbě R35 hygienický limit ve všech bodech splněn.
Celkem bylo podél hlavní varianty navrhované trasy R35 navrženo 6 protihlukových clon,
jejichž přehled uvádí tabulka D.3. Délka a výška stěn představuje minimální hodnoty nutné
ke splnění limitu.
Opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na hlavních komunikacích (60 dB ve dne
a 50 dB v noci)
Obec

opatření

délka (m) výška

Cerekvice nad Loučnou
(Pekla)

Protihluková clona při severní straně trasy

360

3

Janov u Litomyšle (Janov)

Protihluková clona při severovýchodní straně
trasy

260

3

Opatovec (Starý Valdek)

Protihluková clona při severovýchodní straně
trasy

170

2

Opatovec (Nový Valdek)

Protihluková clona při severní straně trasy

360

3

Opatovec (Český Lačnov)

Protihluková clona při jižní straně trasy (střední
část)

240

5

Protihluková clona při jižní straně trasy (krajní
části)

200

3

140

2

Dětřichov u Svitav (Dětřichov) Protihluková clona při jižní straně trasy

Navržená opatření představují technická řešení, kterými lze dosáhnout v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb splnění platných hygienických
limitů dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Pokud nebude technicky možné splnit limit
55/45 dB, budou objekty ochráněny na limit 60/50 dB a bude zajištěno splnění limitů v
chráněném vnitřním prostoru staveb.
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V zájmu vyšší ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a jako rezerva pro nejistotu
výpočtu a případný další nárůst intenzit dopravy je snaha zajistit u chráněné zástavby
hodnoty akustického tlaku ve výši hygienického limitu 55 dB pro den a 45 dB pro noc, tj. limit
s korekcí + 5 dB. V případě překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 55/45 dB byla
navržena opatření tak, aby byl po výstavbě R35 limit ve všech bodech splněn. Celkem bylo
podél základní varianty navrhované trasy R35 navrženo dvanáct protihlukových clon, u
subvariant byly navrženy čtyři protihlukové clony.
Snaha ochrany na limit 55/45 dB je limitována možností proveditelnosti a finanční náročnosti
protihlukových opatření. V případě objektu v Českém Lačnově pravděpodobně nebude
možné tuto ochranu zajistit vzhledem k neadekvátní technické a finanční náročnosti. Proto je
navržena ochrana objektu na úrovni 60 dB ve dne a 50 dB v noci se současným zajištěním
maximální úrovně hluku uvnitř obytných místností domu ve výši 40 dB ve dne a 30 dB v noci.
Konkrétní provedení protihlukových opatření bude upřesněno v dalších stupních projektové
dokumentace.
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Opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na veřejných komunikacích (55 dB ve
dne a 45 dB v noci)
Obec

opatření

délka (m) výška

základní trasa
Stradouň

protihluková clona při jižní hraně trasy

700

2

Vysoké Mýto (Peklovce)

protihluková clona při východní hraně trasy

130

3

Hrušová,

protihluková clona při severní hraně trasy
(Pekla)

1 100

4

protihluková clona při severní hraně trasy
(Hrušová)

260

3

protihluková clona při jižní hraně trasy
(Cerekvice)

240

3

protihluková clona při jižní hraně trasy
(Cerekvice)

40

3

Cerekvice nad Loučnou,
Cerekvice nad Loučnou (Pekla)

Janov u Litomyšle (Janov)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

1 400

3

Janov u Litomyšle (Gajer)

protihluková clona při severovýchodní hrany
trasy

580

3

Mikuleč

protihluková clona při jižní hraně trasy

700

3

Opatovec (Starý Valdek)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

750

3

Opatovec (Nový Valdek)

protihluková clona při severní hraně trasy

800

4

Opatovec (Český Lačnov)

nelze ochránit, zajištění ochrany vnitřního
prostoru

-

-

Dětřichov u Svitav (Dětřichov)

protihluková clona při jižní hraně trasy

310

2

Sedliště u Litomyšle (samota)

protihluková clona při jižní hraně trasy

570

3

Sedliště u Litomyšle

protihluková clona při severní hraně trasy

480

3

Litomyšl (Nedošín)

protihluková clona při jižní hraně trasy

240

2,5

1 000

3

subvarianta Sedliště Jih

subvarianta Janov
Janov u Litomyšle (Janov)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zahrnuje
dostatečné korekce na nejistoty výpočtu a vstupních dat. Při zpracování podrobné hlukové
studie budou zohledněny nové legislativní předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
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o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010.

D.I.4. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je předmětem samostatného posouzení, které
je obsaženo v příloze této Dokumentace.
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno brát obecně v úvahu
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Hlavními faktory, které v dotčené
oblasti působí v souvislosti s automobilovým provozem, a které tedy budou realizací záměru
významněji ovlivněny, jsou hluk, znečištění ovzduší, dopravní nehodovost a socioekonomické faktory. Rychlostní silnice R35 nebude zdrojem vibrací, které by mohly
negativně ovlivnit obyvatelstvo (naopak sníží se vibrace v blízkosti stávající I/35), ani
zdrojem elektromagnetického záření. V souvislosti s její realizací se nepředpokládá
kontaminace vody využívané obyvatelstvem ani půdy chemickými látkami ani patogenními
organismy či jejich toxiny.

Vlivy znečištění ovzduší
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid
dusičitý, benzen, suspendované částice PM10 a PM2,5, polycyklické aromatické uhlovodíky a
oxid uhelnatý. Z těchto látek je možné ve výchozím stavu očekávat v zájmovém území
zvýšené riziko z expozice suspendovaným částicím PM10 a PM2,5 a dále polycyklickým
aromatickým uhlovodíkům. Jedná se o situaci, která je dána již odhadovanou úrovní imisního
pozadí. Riziko z expozice ostatním znečišťujícím látkám bylo vyhodnoceno jako nízké či
přijatelné v celém území.
Vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu dojde celkově k poměrně výraznému
snížení úrovně zdravotního rizika z expozice znečišťujícím látkám. Dopravní zatížení
rychlostní silnice bude sice vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě,
ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, což se
projeví značným poklesem imisní zátěže.
V rámci přiložené studie byla provedena kvantifikace počtu obyvatel v jednotlivých pásmech
imisní zátěže suspendovaných částic PM10 a PM2,5, jakožto rozhodujících látek z pohledu
zdravotního rizika. Hodnoty indexu rizika HI, vyjádřené jako poměr vypočtené průměrné
roční koncentrace a směrné hodnoty dle WHO, jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro
stanovení imisní zátěže obyvatel byly k vypočteným hodnotám příspěvku automobilové
dopravy připočteny hodnota imisního pozadí na úrovni jeho odhadované horní hranice dle
rozptylové studie, jedná se tedy i o horní hranici rizika.
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Počet obyvatel v pásmech indexu rizika HI - průměrné roční koncentrace PM10
Pásmo IHr PM10* Pásmo indexu
-3

Stav bez

Základní

Subvarianta

Subvarianta

výstavby

varianta

Sedliště - jih

Janov

(µg-m )

rizika HI

24 - 25

1,20 - 1,25

31 573

38 803

38 727

38 803

25 - 26

1,25 - 1,30

20 692

24 453

21 853

24 479

26 - 28

1,30 - 1,40

16 363

15 077

17 549

15 205

28 - 30

1,40 - 1,50

7 352

6 589

6 768

6 483

30 - 34

1,50 - 1,70

8 876

795

821

749

34 - 37

1,70 - 1,85

865

2

2

2

-3

*) příspěvek automobilové dopravy zvýšený o 24 µg.m vzhledem k odhadu imisního pozadí

Počet obyvatel v pásmech indexu rizika HI - průměrné roční koncentrace PM2,5
Pásmo IHr PM10* Pásmo indexu
-3

Stav bez

Základní

Subvarianta

Subvarianta

výstavby

varianta

Sedliště-jih

Janov

(Mg-m )

rizika HI

18,0 - 18,5

1,80 - 1,85

62 523

75 163

72 540

75 203

18,5 - 19,0

1,85 - 1,90

13 507

9 642

12 239

9 657

19,0 - 20,0

1,90 - 2,00

9 486

915

941

860

20,0 - 20,5

2,00 - 2,05

204

0

0

0

-3

*) příspěvek automobilové dopravy zvýšený o 24 µg.m vzhledem k odhadu imisního pozadí
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Následující tabulka pak obsahuje výsledky kvantifikace míry konkrétních zdravotních účinků,
spojených s imisnmí zátěží suspendovaných částic PM10.
Porovnání variant z hlediska zdravotního rizika z expozice částicím PM10
Bez
výstavby
Počet obyvatel

Základní
varianta

Sedliště jih

Janov

85 721

Chronická úmrtnost - počet ztracených roků
života vlivem chronické expozice

908

879

881

879

Nové případy chronické bronchitidy

39

38

38

38

Hospitalizace z důvodů dýchacích obtíží

60

58

58

58

Hospitalizace z důvodů srdečního selhání

10

10

10

10

Dny omezené aktivity

84 988

82 254

82 427

82 238

Dny s příznaky (lehčí respirační příznaky vč.
kašle)

73 805

71 432

71 581

71 418

Dny s lehčími respiračními příznaky (včetně
kašle) u dětí v běžné populaci

51 616

49 956

50 060

49 946

Dny užívání bronchodilatátorů - dospělí

12 988

12 571

12 597

12 568

334

323

324

323

Dny užívání bronchodilatátorů - děti

Z výsledků hodnocení vyplývá, že:
-

celková úroveň rizika z expozice suspendovaným částicím se po realizaci silnic R35
značně sníží

-

v pásmech nejvyšších ročních koncentrací PM10 (nad 30 µg.m-3, tj. HI > 1,5) se počet
zasažených obyvatel sníží z cca 9 700 na přibližně 800 obyvatel, což představuje
pokles o 92 %. Naopak počet obyvatel v nejnižších pásmech (24 - 26 µg.m-3) se o 8
až 11 tisíc obyvatel zvýší. Je tak nepochybné, že vlivem provozu silnice R35 dojde u
mnoha tisíc obyvatel k poměrně výraznému snížení imisní zátěže PM10 a tím i
zdravotního rizika.

-

obdobné výsledky poskytuje i porovnání imisní zátěže PM2,5. V pásmu s vysokým
rizikem (HI > 1,9) bylo pro stav bez výstavby vypočteno cca 9 600 obyvatel, po
výstavbě půjde přibližně o 900 obyvatel, tj. pokles činí 93 %. Naopak v nejnižším
pásmu (do 18,5 µg.m-3) počet obyvatel naroste o 10 - 12,6 tis. obyvatel.

-

kvantifikace kokrétních zdravotních účinků pak ukazuje, že vlivem realizace silnice
R35 lze očekávat pokles rizika pro dotčené obyvatele. Míra poklesu výskytu
zdravotních účinků činí cca 3 % výchozích hodnot.

Současně je možné očekávat, že vzhledem k úrovni změn koncentrací a počtu dotčených
obyvatel se změny imisní zátěže již reálně projeví v celkovém výskytu zdravotních projevů, tj.
po výstavbě silnice R35 je možné předpokládat zejména úbytek výskytu případů bronchitidy
a pokles nemocnosti obecně.
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Přes celkově převažující pozitivní efekty je však nutno u části obytné zástavby očekávat
významnější nárůst imisních hodnot suspendovaných částic. Jedná se zejména o severní
okraj zástavby Dětřichova a několik osamocených domů při trase R35. Z tohoto důvodu je
nutno v místech kontaktu nové silnice s obytnou zástavbou zajistit realizaci příslušných
opatření proti prašnosti z dopravy (např. pomocí izolační zeleně).

Porovnání výsledků pro obě subvarianty R35 pak ukazuje, že:
-

subvarianta Sedliště-jih je z hlediska výsledné expozice obyvatel poněkud méně
příznivá než základní trasa. Rozdíly nejsou zásadní, je však patrný posun směrem k
vyšším pásmům, zejména u PM10 v pásmech 25 - 28 µg.m-3 a 30 - 34 µg.m-3, u PM2,5
pak v pásmu 19 - 20 µg.m-3. Obdobně je tomu u vypočtené míry výskytu konkrétních
zdravotních účinků.

-

subvarianta Janov je příznivější než základní trasa. Ačkoli se tato subvarianta dotýká
pouze cca 1000 obyvatel, jsou ve všech pásmech patrné pozitivní posuny oproti
základní trase - vyšší počet obyvatel v pásmech nižšího rizika a naopak méně
obyvatel v pásmu vyššího rizika.

V okolí tunelu dále Dětřichov nelze vyloučit vznik zdravotního rizika z akutní expozice oxidu
dusičitému. Jedná se však o hypotetické hodnoty, neboť výpočet byl proveden pro únik emisí
pouze portály, bez odvětrání tunelu. Ve skutečnosti zde bude zajištěno odvětrání
vzduchotechnickým zařízením, jehož parametry budou optimalizovány tak, aby bylo toto
riziko vyloučeno.
U expozice ostatním látkám (benzen, CO a polycyklické aromatické uhlovodíky) budou
změny zdravotních rizik vlivem zprovoznění silnice R35 malé. Rozložení pásem nárůstu a
poklesu rizika odpovídá rozložení rozdílových hodnot, které jsou znázorněny na výkresech v
grafické části rozptylové studie.

Vlivy hluku
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky
hluku na lidské zdraví je možné (s určitým zjednodušením) rozdělit na účinky specifické
(poruchy sluchu) a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí
různých systémů organismu. Nespecifické působení hluku je považováno za bezprahové (tj.
nelze stanovit bezpečnou mez, pod níž se již účinek nevyskytuje), v praxi se však pracuje s
určitými mezními hodnotami, nad nimiž se projevuje závislost účinku na hlukové expozici.
Tyto mezní hodnoty, stanovené dle podkladů WHO a SZÚ, uvádějí následující tabulky.
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Přehled účinků a mezních hodnot - denní hluk
Účinek

Ukazatel Mezní hodnota

Mírné obtěžování

Lden,venku

50 dB

Silné obtěžování

55 dB

Zhoršená komunikace řečí

55 dB

Ischemická choroba srdeční

60 dB

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí

70 dB

Zdroj: Státní zdravotní ústav a Světová zdravotnická organizace

Přehled účinků a mezních hodnot - noční hluk
Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných
Účinek

Ukazatel

Mezní
hodnota

Biologické účinky Změny v kardiovaskulární aktivitě

*

*

Nabuzení EEG

LAmax,uvnitř

35 dB

Pohyby, počátek pohybů

LAmax,uvnitř

32 dB

Změny v délce různých fází spánku, struktury a
fragmentace spánku

LAmax,uvnitř

35 dB

Buzení během noci nebo příliš brzo ráno

LAmax,uvnitř

42 dB

Prodloužení úvodní fáze spánku, obtížnější
usínání

*

*

Fragmentace spánku, zkrácení doby spánku

*

*

Nárůst průměrné pohyblivosti při spánku

Lnoc,venku

42 dB

Subjektivní
pohoda

Subjektivně vnímané rušení spánku

Lnoc,venku

42 dB

Užívání sedativ a léků navozujících spánek

Lnoc,venku

40 dB

Zdravotní stav

Nespavost vlivem prostředí

Lnoc,venku

42 dB

Ukazatel

Mezní
hodnota

Kvalita spánku

Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných**
Účinek
Biologické vlivy

Změny v hladinách (stresových) hormonů

*

*

Subjektivní
pohoda

Ospalost/únava během následujícího dne a
večera

*

*

Zvýšená podrážděnost během dne

*

*

Zhoršené mezilidské vztahy

*

*

Lnoc,venku

35 dB

Stížnosti
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Zhoršené rozpoznávací schopnosti

*

*

Nespavost

*

*

Lnoc,venku

50 dB

Obezita

*

*

Deprese (u žen)

*

*

Infarkt myokardu

Lnoc,venku

50 dB

*

*

Lnoc,venku

60 dB

*

*

Zvýšený krevní tlak

Snížení očekávané délky života (předčasná
úmrtnost)
Psychické poruchy
(Pracovní) úrazy
Zdroj: Světová zdravotnická organizace

* Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazatele.
**V důsledku omezeného rozsahu podkladů mají mezní hodnoty omezenou váhu; jsou založeny
vesměs na expertním posouzení podkladů. Jsou zde však důkazy nebo kvalitní podklady o příčinném
vztahu. Často jde o rozsáhlé nepřímé důkazy, které ukazují na vztah mezi hlukovou expozicí a
fyziologickými změnami, které mají nepříznivý dopad na zdraví.

Podkladová akustická studie hodnotí hladiny hluku tabelárně pro výpočetní body
charakterizující přilehlou zástavbu či její část:
-

v první části studie jsou hodnoceny body v okolí plánované silnice R35 (i mimo
stávající zdroje hluku), kde je cílem dosáhnout splnění příslušných hlukových limitů z
nové komunikace, hodnocen je tedy pouze stav po realizaci záměru (výpočty pro stav
bez záměru by byly u bodů mimo stávající silnici I/35 bezpředmětné)

-

ve druhé části je vypočtená zátěž v reprezentativních bodech pro jednotlivá sídla v
situaci „bez záměru" a „se záměrem" za účelem vyhodnocení změn hlukové zátěže
vlivem vybudování silnice R35

V rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví pak bylo provedeno zařazení všech výpočtových
bodů z obou skupin podle očekávaných účinků hluku z dopravy na základě mezních hodnot
uvedených v tabulkách.
Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům dle účinků hlukové
zátěže - celé území vč. hluku ze stávajících komunikací
Účinek

Ukazatel

základní

podvarianta
Sedliště - jih

podvarianta
Janov

134

31

18

19

4

0

Silné obtěžování

12

2

0

Zhoršená komunikace řečí

12

2

0

Celkový počet bodů
Účinky hlukové zátěže ve dne
Mírné obtěžování

Lden
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Ischemická choroba srdeční

7

1

0

Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí

0

0

0

83

16

16

Subjektivně vnímané rušení spánku

83

16

16

Užívání sedativ a léků navozujících
spánek

102

21

18

Nespavost vlivem prostředí

83

16

16

Zvýšený krevní tlak

12

1

0

Infarkt myokardu

12

1

0

2

0

0

Účinky hlukové zátěže v noci
Vzrůst průměrné pohyblivosti při
spánku

Lden

Psychické poruchy

Z výsledků hodnocení vyplývá, že v části území je nutno očekávat zvýšenou úroveň hluku z
dopravy, která bude u většiny zástavby spojena s rušením spánku, u menší části zástavby
pak (v různé míře) s výskytem projevů obtěžování a se zvýšenou mírou kardiovaskulárního
rizika. Výskyt závažnějších účinků je však vázán výhradně na oblasti podél stávajících silnic
I/17 a I/35, kde sice dojde k snížení míry rizika z hlukové expozice, avšak ne v takové míře,
aby bylo toto riziko zcela eliminováno.
V případě denních hodnot hlukové zátěže byl celkem v 7 bodech v základní variantě (Ostrov,
Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl, Koclířov) a v 1 bodě v podvariantě Sedliště-jih
(Sedliště u Litomyšle) vypočten možný výskyt ischemické choroby srdeční. V případě
nočních hodnot byly v základní variantě vypočteny hodnoty v pásmu možného výskytu
psychických poruch vypočteny ve 2 bodech (Vysoké Mýto, Litomyšl), ve 12 bodech (Ostrov,
Stradouň, Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl, Moravská Třebová, Zámrsk, Vysoké
Mýto, Cerekvice nad Loučnou a Řídký) pak lze očekávat hodnoty v pásmu možného výskytu
zvýšeného krevního tlaku a infarktu myokardu.
Zcela odlišné výsledky se však ukazují v případě, že jsou hodnoceny pouze účinky spojené
pouze s hlukem ze silnice R35. Z výsledků akustické studie vyplývá, že vypočtené hodnoty
se ve všech bodech až na jednu výjimku (dům v lokalitě Český Lačnov) pohybují pod úrovní
55 dB ve dne a 45 dB v noci, což je dáno skutečností, že pro všechny lokality byly
dimenzovány protihlukové clony právě na tyto hodnoty (v lokalitě Český Lačnov není možné
stěny k dosažení těchto hodnot reálně vybudovat, proto je ochrana navržena na úrovni 60 dB
ve dne a 50 dB v noci, s doprovodným zajištěním potřebné úrovně hluku uvnitř budovy).
Tomu pak odpovídá i zařazení bodů do kategorií podle možného zdravotního účinku, jak
ukazuje následující tabulka.
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Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům dle účinků hlukové
zátěže - vlivy hluku ze silnice R35
Účinek

Ukazatel

základní

podvarianta
Sedliště - jih

podvarianta
Janov

108

24

18

2

0

0

Silné obtěžování

0

0

0

Zhoršená komunikace řečí

0

0

0

Ischemická choroba srdeční

0

0

0

Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí

0

0

0

58

11

16

Subjektivně vnímané rušení spánku

58

11

16

Užívání sedativ a léků navozujících
spánek

76

16

18

Nespavost vlivem prostředí

58

11

16

Zvýšený krevní tlak

0

0

0

Infarkt myokardu

0

0

0

Psychické poruchy

0

0

0

Celkový počet bodů
Účinky hlukové zátěže ve dne
Mírné obtěžování

Lden

Účinky hlukové zátěže v noci
Vzrůst průměrné pohyblivosti při
spánku

Lden

Z tabulky je patrné, že vlivy hluku ze silnice R35 je možné hodnotit pro denní dobu jako
mírné, kdy nejvyšší hodnota pro Český Lačnov je na hraně mezi mírným a silným
obtěžováním. Pro noční dobu jsou pak vlivy hodnoceny jako střední, kdy cca u 54 - 70 %
bodů byly vypočteny hodnoty s jednotlivými projevy rušení spánku, nebyly však vypočteny
hladiny hluku nad prahovou hodnotou kardiovaskulárních účinků.
Dále bylo provedeno vyhodnocení změn v celkové úrovni hluku z dopravy (tj. ze
stávajících komunikací i z nové silnice R35) z hlediska dopadů na obyvatele v řešeném
území. Vyhodnocení je provedeno pro tři základní charakteristické účinky dopravního hluku:
-

obtěžování - součet podílu obyvatel s obtěžováním a se silným obtěžováním

-

rušení spánku - součet podílu rušením a se silným rušením spánku

-

kardiovaskulární rizika - procentuelní nárůst výskytu případů infarktu myokardu vlivem
hluku ze silniční dopravy
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Na základě provedeného vyhodnocení pak lze konstatovat, že:
-

v zástavbě podél stávajících silnic I/17 a I/35 dojde k výraznému snížení rizika
kardiovaskulárních onemocnění vlivem hluku. Dle provedeného výpočtu se podíl
případů infarktu myokardu v důsledku dopravního hluku sníží v nejvíce ovlivněných
sídlech o 10 - 20 procentních bodů.

-

současně se neočekává v žádném výpočtovém bodě vznik či nárůst
kardiovaskulárního rizika vlivem provozu silnice R35. To je dáno skutečností, že u
nové komunikace se předpokládá zajištění protihlukové ochrany na úroveň 55 dB ve
dne. Vypočtené hodnoty jsou tak s poměrně výraznou rezervou pod úrovní mezní
hodnoty pro vznik kardiovaskulárního rizika dle Babisch.

-

počet osob s rušením nebo silným rušením spánku se sníží v zástavbě podél silnic
I/17 a I/35 o 14 - 30 %, snížení (o jednotky procent) převládá i v lokalitách, kde bude
působit hluk ze stávající i nové silnice současně. To je dáno skutečností, že doprava
bude odvedena ze současné silnice s žádnou či nevyhovující protihlukovou ochranou
na komunikaci s vybudovanými protihlukovými clonami.

-

nárůst počtu rušených osob je nutno očekávat v místech, kde je silnice R35 vedena
mimo koridor současné I/35. Vzhledem k uvažované protihlukové ochraně je
vypočtený nárůst velmi mírný - do 6 %. Vyšší hodnoty (10 - 12 %) byly zaznamenány
pouze v lokalitě Český Lačnov, kde není technicky možné zajistit snížení hluku na
úroveň 45 dB, proto je zde uvažováno s hodnotou 50 dB v noci a s případnou
ochranou vnitřních prostor domu.

-

obdobně lze hodnotit i změny v podílu obtěžovaných a silně obtěžovaných obyvatel,
kde lze opět očekávat v zástavbě podél stávajících komunikací pokles o 14 - 32 %
obyvatel. U lokalit mimo stávající silnice je možné očekávat nárůst nejvýše do 8 %
obyvatel, opět s výjimkou lokality Český Lačnov, kde bylo vypočteno zvýšení o 15 %
obtěžovaných či silně obtěžovaných osob.

Z výsledků hodnocení tedy vyplývá, že vlivem převedení části dopravního objemu na novou
komunikaci R35 dojde jednoznačně ke snížení celkové úrovně zdravotního rizika z hlukové
expozice obyvatel v řešeném území. Současně nebyly identifikovány žádné objekty, u nichž
by byl vyhodnocen reálný vznik či nárůst zdravotního rizika (konkrétně kardiovaskulárních
onemocnění) v důsledku realizace záměru. To je do značné míry dáno skutečností, že nová
komunikace bude vybavena příslušnými protihlukovými clonami.
U jedné lokality (Český Lačnov) byl vypočten významnější nárůst míry obtěžování hlukem a
rušení spánku. Zde je nutno zajistit splnění limitu pro vnitřní hluk na úrovni 40 dB ve dne a 30
dB v noci. Stejně tak je nutno prověřit po uvedení silnice R35 do provozu hlukové zatížení u
všech nejbližších obytných domů a veškerá protihluková opatření realizovat ve vazbě na
skutečnou akustickou situaci v území.
Z porovnání variant obchvatu Litomyšle se pak jako více zatěžující ukazuje varianta Sedlištějih, která prochází v delším úseku v poměrně výrazném kontaktu s obytnou zástavbou.
Výsledný nárůst hlukové zátěže bude ovšem opět do značné míry omezen díky
protihlukovým clonám. U zástavby dotčené silnicí R35 je v této variantě podíl osob
obtěžovaných a silně obtěžovaných (a rovněž osob s rušením či silným rušením spánku)
vyšší cca o 3 - 4 procentní body oproti základní variantě s tím, že se současně zvýší rozsah
49

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

takto ovlivněné zástavby. Oproti stavu bez výstavby činí nejvyšší nárůst opět 6 % u rušení
spánku a 8 % u obtěžování obyvatel.
Varianta Janov-jih se jeví jako srovnatelná se základní trasou. Vypočtené hodnoty jsou v této
variantě u většiny zástavby vyšší o 1 - 2 procentní body, a to jak pro obtěžování, tak i pro
rušení spánku. To je však dáno pouze nastavením rozsahu protihlukové ochrany, kdy vedení
silnice v mírně větší vzdálenosti umožňuje budovat menší protihlukové stěny, než by bylo
nutno u základní trasy R35.

Socioekonomické vlivy
Posuzovaná stavba je součástí rychlostní silnice R35 Liberec - Hradec Králové - Olomouc Lipník n. B., která bude po svém dokončení nejdelší rychlostní silnicí u nás. Význam této
komunikace z hlediska socioekonomického je zásadní, neboť umožní jednak dopravní
napojení severní Moravy a východních Čech v přímé trase ze směru od Drážďan a jednak
odlehčí dopravu zejména na dálnicích D1, D8 a D11.
Přímo v řešené oblasti se pak vlivy projeví dvojím způsobem. Kvalitní dopravní napojení
řešeného území je obecně podmínkou zásadnějšího ekonomického rozvoje a lze očekávat,
že se tento efekt projeví i v okolí posuzované komunikace. Na druhé straně však může dojít
k poklesu tržeb u podniků, poskytujících služby motoristům na stávající silnici I/35; tento
efekt však bude částečně vyvážen zlepšením životních podmínek v dotčených obcích.

Vlivy na nehodovost
Jednoznačně pozitivní a z hlediska zdraví nejvýznamnější vliv bude mít výstavba silnice na
nehodovost. Významně se sníží riziko dopravních nehod, což je dáno lepšími vlastnostmi
komunikace, zlepšením rozhledových poměrů, vyloučením protisměrného provozu a
úrovňových křižovatek, pohybu chodců, pomalých vozidel a cyklistů.
Snížení nehodovosti (a zvýšení faktorů pohody) bude mít vliv jednak na samotné řidiče, ale
hlavně na obyvatele obcí, kteří jsou v současnosti vystaveni nebezpečí konfliktu s automobily
projíždějícími skrz obytnou zástavbu, v bezprostředním střetu s trasami pěší dopravy.

Návrh opatření
Z výsledků hodnocení vlivů na zdraví obyvatel vyplynulo, že vybudování silnice R35 přinese
poměrně významné snížení rizika z expozice obyvatel znečišťujícím látkám (zejména
suspendovaným částicím) a hluku, očekávat lze i snížení počtu dopravních nehod s účastí
chodců. Přesto však existují části zástavby, u níž naopak nová komunikace způsobí nárůst
zátěže. Z tohoto důvodu je zapotřebí doprovodit realizaci komunikace soustavou
následujících ochranných opatření, která uvedené riziko eliminují či alespoň sníží na
přijatelnou míru:
-

provést optimalizaci odvětrání tunelu Dětřichov, která zajistí snížení maximálních
hodinových koncentrací N02 ve stavu po výstavbě R35 pod úroveň 200 µg.m-3
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-

zajistit výsadby izolační zeleně s protiprašnou a protihlukovou funkcí v místech
kontaktu silnice s obytnou zástavbou

-

vybudovat protihlukové clony v rozsahu nutném ke splnění limitu 55 dB ve dne a 45
dB v noci

-

v místech, kde není možné zajistit splnění limitu pro vnější hluk na úroveň 55 dB ve
dne a 45 dB v noci (dle akustické studie jde jen o jeden dům v lokalitě Český Lačnov)
dimenzovat clonu na 60 dB ve dne a 50 dB v noci a současně zajistit splnění limitu
pro vnitřní hluk na úrovni 40 dB ve dne a 30 dB v noci

-

po uvedení silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných
objektů a v případě překročení hygienických limitů realizovat dodatečná protihluková
opatření

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.5. Vlivy na podzemní vody
Ovlivnění vodárenských zdrojů
Přehled možného ovlivnění všech vodárenských zdrojů v okolí trasy komunikace je uveden v
tabulce.
Vodárenské zdroje v okolí navržené trasy silnice R35
č.

Název

OP Umístění PHO vzhledem k Stav využívání
trase
vodního zdroje

Ovlivnění

Vodní zdroje s vyhlášeným ochranným pásmem
1

Cerekvice nad 2.
Loučnou - Pekla

trasa zasahuje do pásma využíván skupinou velmi pravděpodobné
v km 47,5 až 49,5 a v km obcí
49,5-51,0 vede v blízkosti
OP

2

Bohuňovice

1. st. 1,1 km SSV
od km 51

2.

využíván pro obec málo pravděpodobné

2. st. v trase km 51,5
3

Benátky

1.

1,4 km jižně od km 60,5

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

4

Čistá

2.

2 km jižně od km 59,5

využíván pro obec nepravděpodobné

5

Janov

2.

trasa zasahuje do pásma využíván pro obec málo pravděpodobné
v km 63,6 až 66,1
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6

Kunčina

2.

2,5 km jižně od km 86

využíván pro obec nepravděpodobné

7

Němčice

1.

3 km SV od km 60

využíván pro obec nepravděpodobné

8

Pazucha

1.

1,3 km S od km 59,5

využíván pro obec nepravděpodobné

Vodní zdroje bez vyhlášeného ochranného pásma, ale reálně využívané obcemi (dle PRVK
Pardubického kraje)
Ostrov, pramenní vývěr Pod 1,1 km JJZ od km 30,7
Jilmem

využíván pro obec nepravděpodobné

Trusnov, Opočno

450 km S od km 31,4

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

Stradouň

900 m JJV od km 33

využíván pro ZD a nepravděpodobné
motorest

Litomyšl Li-1

400 m JJV od km 54,5
(var. Sedliště-jih)

využíván pro město málo pravděpodobné

Opatovec HV-1

700 m SV od km 71,3

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

Opatov OV-1 Vigona

1,3 km SZ od km 76,5

využíván pro obec málo pravděpodobné

Dětřichov - studna

650 m JV od km 75,5

využíván pro obec nepravděpodobné

Mladějov - štola

550 m SSV od km 80,6

využíván skupinou pravděpodobné
obcí

Mladějov - jímací zářez

1 km SSV od km 80,7

využíván skupinou pravděpodobné
obcí

* bližší hodnocení hydrogeologického režimu je popsáno níže (část „Tunel Dětřichov")

Jak je z tabulky patrné, vliv na zdroje podzemní vody může mít komunikace zejména v
následujících místech.
Vodní zdroj Cerekvice nad Loučnou - Pekla: zde je ovlivnění velmi pravděpodobné, jelikož
je trasa nové komunikace v km 47,5 - 49,5 vedena ochranným pásmem 2. stupně. Následně
směrem k východu v km 49,5 - 51,0 vede trasa v blízkosti OP 2. stupně ve vzdálenosti 30 200 m. Pokud by komunikace v km 50,8 - 58,0 byla vedena variantou Sedliště - jih, bude
úsek mezi MÚK Cerekvice a Nedošínem veden rovněž v blízkosti OP 2. stupně ve
vzdálenosti cca 100 - 200 m. Zdroj je využíván Vysokým Mýtem a skupinou obcí.
Komunikace R35 zde bude vedena v náspu a Loučná bude přemostěna.
Již zmíněný Hydrogeologický posudek OHGS1 uvádí následující rizika pro vodní režim
lokality: „ ... stavba je vedena v prostoru přirozeného odvodnění jižní části hydrogeologicky
mimořádně významného rajónu 4270 Vysokomýtská synklinála a množství zde vyvěrající
vody jak do kvartérních náplavů, tak přímo do povrchového toku Loučné činí několik set l/s.
Kromě tohoto přírodního odvodnění s množstvím dokumentovaných vývěrů podzemní vody
jsou zde navíc v těsné blízkosti plánované komunikace situovány průzkumné vrty do
svrchnokřídového horninového souboru, s jejichž vodárenským využitím se kalkuluje. Ve
1

S. Šeda, OHGS, s.r.o. (2009): Hydrogeologický posudek Cerekvice nad Loučnou - Pekla, Rychlostní
komunikace R-35
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stádiu projektu pro stavební povolení je např. vrt LO-15/4, který má být doplňujícím zdrojem
ke studni S-1 a jeho využitelná vydatnost činí přes 100 l/s, perspektivně se uvažuje i s
využitím dalších vrtů, především vrtu LO-15/1. Riziko pro zdejší vodní režim si proto
dovolujeme charakterizovat takto:
-

vlastní výstavba komunikace na náspu uprostřed území, kde na povrch vyvěrá až
několik set l/s podzemní vody, povede velmi pravděpodobně, uvážíme-li, že násyp
musí být vybudován na dostatečně únosné základové půdě, a nutné proto bude
odstranění nivních hlín do hloubky minimálně 1 až 2 m, k obnažení výronů podzemní
vody a tím ke změně jejich tlakových poměrů na rozsáhlé ploše s podmíněně
akceptovatelným nebo dokonce neakceptovatelným dopadem na vydatnost a
případně i jakost současných či potenciálně využívaných zdrojů;

-

výstavba mostního objektu přes Loučnou je riziková především svým plánovaným
hlubším založením do zvodnělého svrchnokřídového horninového souboru, ale na
rozdíl od náspu se jedná o technicky zvládnutelný proces pouze s krátkodobým, tedy
podmíněně akceptovatelným vlivem na vodní režim;

-

provoz na rychlostní komunikaci uprostřed ochranného pásma velmi významného
zdroje vody je rizikový z pohledu potenciálního ovlivnění kvality vody, ochrana zdroje
vody přijetím účinných opatření ve fázi přípravy, stavby a provozu komunikace bude
sice technicky náročná, ale je technicky řešitelná.

Trasa rychlostní komunikace R35 územím ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje
využívaného v jímacím území Cerekvice nad Loučnou - Pekla je riziková a míra tohoto rizika
je taková, že po detailním prověření dopadů stavby a provozu komunikace na vodní režim
může dojít k nepovolení stavby v navrženém prostoru. Doporučení je proto následující:
-

přemístit trasu rychlostní komunikace mimo území 1. zóny ochranného pásma 2.
stupně jímacího území Cerekvice nad Loučnou - Pekla, neboť riziko ovlivnění
vodního režimu při současné exploataci podzemní vody mělkým zdrojem S-1 se jeví
jako neúměrně vysoké;

-

pokud by toto přemístění bylo v kontextu jiných limitů nereálné, doporučujeme ještě v
rámci procesu EIA provést podrobný hydrogeologický průzkum lokality, na základě
kterého by bylo možno v závěrečném stanovisku k projednávání záměru v rámci
procesu EIA jasně specifikovat podmínky přípravy, výstavby a provozu komunikace
zahrnujících přijetí opatření k prevenci, vyloučení a snížení rizika pro vodní
ekosystém a možných kompenzačních opatření.

Vyjdeme-li z předpokladu, že mělká zvodeň využívaná zdrojem S-1 je skutečně významně
ohrozitelná a její ochrana by byla na základě provedeného průzkumu nerealizovatelná nebo
neúměrně náročná, jako jedno z možných řešení se jeví náhrada, resp. doplnění mělkého
zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným, který v daném případě představuje např.
jímání hlubší zvodně prostřednictvím vrtu LO-15/4."
K výše uvedeným doporučením hydrogeologického posudku OHGS lze uvést následující
závěry:
-

Přemístění trasy rychlostní komunikace je vzhledem k vymezení 1. zóny ochranného
pásma 2. stupně nereálné, neboť 1. zóna zde zasahuje až ke stávající komunikaci
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I/35 a zahrnuje tak v daném místě celý prostor, kudy je možné trasu silnice vést. Je
však nezbytné prověřit možnost posunu trasy směrem na jih co nejblíže ke stávající
silnici I/35 a tím i co nejblíže k hranici 1. zóny ochranného pásma 2. stupně.
-

Provedení podrobného hydrogeologického průzkumu lokality je nezbytné, nicméně
jej není možno provést v rámci procesu EIA. Provedení podrobného HG průzkumu v
rozsahu tak, jak jej požaduje citovaný posudek OHGS, je úkolem dalšího stupně
projektové dokumentace. Před zahájením prací podrobného hydrogeologického
průzkumu doporučujeme zpracovat projekt průzkumu, ve kterém budou jasně
stanoveny metodika, rozsah a cíle tohoto průzkumu.

-

Je nutno zajistit monitoring stavu a kvality podzemních vod zejména během
stavebních prací, ale i v období před a po zahájení stavby.

-

Nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným. Tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby.

Vodní zdroj Bohuňovice: trasa komunikace protíná okraj předběžného návrhu ochranného
pásma 2. stupně, které zatím nebylo vyhlášeno. Jedná se o km 51,4 - 51,65, kde bude
komunikace vedena zčásti v zářezu o hloubce až 4 m a zčásti v násypu. V základní variantě
je v prostoru navrženého OP lokalizována MÚK Řídký. Z dostupné archivní geologické
dokumentace lze předpokládat, že zářez nebude zasahovat pod hladinu podzemní vody a k
přímému ovlivnění horizontu tedy nedojde. Tento předpoklad však doporučujeme ověřit v
další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Janov: trasa komunikace protíná severovýchodní okraj předběžného návrhu
ochranného pásma 2. stupně, které nebylo vyhlášeno. Jedná se o km 63,6 - 66,1, kde bude
komunikace vedena převážně v úrovni povrchu terénu nebo v mělkém zářezu. Navíc je v
tomto úseku nová komunikace již vybudována. S ohledem na tyto skutečnosti lze tedy
předpokládat, že k přímému ovlivnění horizontu nedojde. Tento předpoklad rovněž
doporučujeme ověřit v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Vraclav: trasa komunikace bude pod vrchem Homole vedena v tunelu
hlubokém 22,5 m, takže niveleta komunikace je navržena pod úrovní hladiny podzemní vody.
Vzdálenost komunikace od vlastního vodního zdroje je cca 1 km. Vodní zdroj Vraclav nemá
vyhlášeno ochranné pásmo, nicméně obec uvažuje s jeho budoucím využitím. Případné
ovlivnění vodního zdroje výstavbou tunelu je nutno ověřit provedením hydrogeologického
průzkumu.
Vodní zdroj Trusnov - Opočno: komunikace je navržena ve vzdálenosti 450 m od vodního
zdroje, bude zde vedena na násypu (km 30,7 - 31,5). K zásahům do podloží tedy nedojde a
ovlivnění vodního zdroje je tak velmi málo pravděpodobné.
Vodní zdroj Litomyšl, vrt Li-1: trasa komunikace ve variantě Sedliště-jih vede ve vzdálenosti
400 m od vodního zdroje. Komunikace zde v km 55,0 - 56,5 vede v zářezu o průměrné
hloubce 5-6 m a maximálně 8,5 m pod stávajícím povrchem terénu. V tomto staničení trasa
komunikace přetíná terénní depresi, která ústí do údolí Loučné přibližně v místě řešeného
vodního zdroje. Zářez bude prováděn ve vápnitých jílovcích rohateckých vrstev (coniak),
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které z hydrogeologického hlediska plní funkci izolátoru, a nejsou tedy významné z hlediska
vodohospodářského využití. V této fázi dokumentace nejsou k dispozici přesnější údaje o
hloubce hladiny podzemní vody v místě budoucího zářezu rychlostní komunikace, a nelze
tedy jednoznačně stanovit, zda zářezem bude zastižen horizont podzemní vody v místní
mělké depresi. Pokud ano, k určitému ovlivnění horizontu v místě zářezu může dojít. Tento
horizont v jílovcích rohateckých vrstev má pouze lokální význam. Hlavním dotačním prvkem
vodního zdroje, který se nachází přímo v údolí Loučné, jsou kolektory vázané na sedimenty
bělohorského a jizerského souvrství (spodní a střední turon), které se nacházejí jihozápadně
od vodního zdroje, tedy na opačné straně než je uvažovaný zářez komunikace. Lze tedy
předpokládat, že ovlivnění tohoto zdroje komunikací R35 je málo pravděpodobné. Tento
předpoklad bude ověřen v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Opatovec, vrt HV-1: komunikace je navržena ve vzdálenosti 700 m od vodního
zdroje, bude zde v km 70 - 72 vedena na násypu. K zásahům do podloží tedy nedojde a
ovlivnění vodního zdroje je tak velmi málo pravděpodobné.
Vodní zdroj Opatov, vrt OV-1: komunikace je navržena ve vzdálenosti 1,3 km od vodního
zdroje, bude zde v km 75 - 76 vedena na násypu a v km 76 - 77 v zářezu hloubky 5 - 7 m.
Podle dostupných podkladů lze předpokládat, že zářezem nebude zastižena hladina
podzemní vody a ovlivnění vodního zdroje je tak málo pravděpodobné. Tento předpoklad
doporučujeme ověřit v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroje Mladějov: možnost ovlivnění těchto vodních zdrojů a nástin podmínek
realizace tunelu byly popsány v orientačním geotechnickém průzkumu společnosti AZ
Consult. Hlavní pasáže tohoto průzkumu týkající se vlivu stavby na podzemní vodu jsou
uvedeny níže, v části „Tunel Dětřichov".
Komunikace nikde nezasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů, ale v km
30,0 - 81,6 zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemní vody CHOPAV
Východočeská křída.

Zářezy a tunely v trase komunikace
Z hlediska možného ovlivnění zdrojů podzemní vody je nutno věnovat
pozornost zejména úsekům, kde bude rychlostní komunikace vedena v hlubších
zářezech, zasahujících až pod úroveň ustálené hladiny podzemní vody a úsekům, kde
bude vedena přímo přes ochranná pásma těchto zdrojů.
Lokální studny mohou být výstavbou komunikace zasaženy v těchto úsecích:
-

Vraclav, km 35,5 - 40,0, kde je vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod
povrchem (viz komentář níže)

-

Vysoké Mýto západ, km 38,5 - 39,1, kde bude rychlostní komunikace vedena v
zářezu hloubky 6 - 8 m.

-

Peklovce, km 40,7 - 41,6, kde bude rychlostní komunikace vedena v zářezu
průměrné hloubky 5 m.

-

Hrušová, km 46,6 - 47,2, kde bude komunikace vedena v zářezu o hloubce 5 - 6 m
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-

Cerekvice nad Loučnou, km 48,9 - 49,5, komunikace bude vedena v zářezu o
hloubce 7 - 8 m

-

Sedliště, km 50,1 - 51,5 a 51,7 - 53,0, v celém úseku bude komunikace vedena v
zářezu o hloubce až 10 m

-

Litomyšl sever km 56,2 - 57,6, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 9 - 10 m

-

Strakov, km 59,9 - 63,3, rychlostní komunikace bude vedena v zářezu o hloubce až
13 m

-

Opatovec, km 73,2 - 74,9, zářez o průměrné hloubce 5 - 6 m, maximálně pak až 10 m

-

Dětřichov, km 77,9 - 81,6, kde se nachází tunel pod Mladějovským vrchem v hloubce
až 180 m pod jeho vrcholem (viz komentář níže)

-

Kunčina, km 85,6 - 86,2, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 9 - 11 m

-

Radišov, km 87,0 - 87,6, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 6 - 9 m

-

Staré Město východ, km 89,3 - 91,2, komunikace bude vedena v zářezu o hloubce až
9m

Všechny výše uvedené zářezy R35 budou realizovány převážně nad hladinou podzemní
vody prakticky v celém řešeném úseku, pouze výjimečně mohou zasáhnout mělko pod ní.
Proto nepředpokládáme, že by při jejich realizaci došlo k ovlivnění hydrogeologických
poměrů zájmového území. Tento předpoklad bude nutno ověřit v další etapě průzkumných
prací. Ve zbývajících částech trasy komunikace ovlivnění vodních zdrojů nepředpokládáme z
důvodu vedení komunikace většinou po povrchu terénu nebo na náspech.

Tunel Vraclav
Tunel projektovaný v km 35,49 - 35,95 (délka 475 m) bude ve své nejhlubší části pod vrchem
Homole 22,5 m hluboko pod povrchem terénu. Tunel bude zasahovat do zvodnělých
struktur. Proto je nezbytné této části trasy věnovat náležitou pozornost a provést zde v rámci
další přípravy projektu geotechnický a hydrogeologický průzkum, na základě kterého bude
možno provést posouzení vlivu výstavby tunelu na režim podzemních vod.

Tunel Dětřichov
Tunel projektovaný v km 77,94 - 81,64 bude ve své nejhlubší části pod Mladějovským
vrchem až 180 m hluboko pod povrchem terénu. Tunel na rozdíl od všech výše uvedených
zářezů bude zasahovat do zvodnělých struktur. Pro tunel byl zpracován orientační
geotechnický průzkum (J. Suchý, J. Starý - AZ Consult Ústí nad Labem 2006), v rámci
kterého bylo provedeno posouzení vlivu výstavby tunelu na režim podzemních vod, které se
zabývá změnami hydrogeologického režimu během výstavby tunelu. V závěru tohoto
posouzení je uvedeno, že: „stavba protíná tři kolektory v pásmu křídy, z nichž dva jsou v
pásmu nasycení podzemní vody v režimu volné hladiny.... Spodní kolektor A představuje v
nejnepříznivějším místě průsak do tunelu o hodnotě cca 0,001 l.s-1 na jeden metr tunelu (oba
tubusy). Prostřední kolektor neovlivňuje v pásmu nasycení tunel. Vrchní kolektor je tunelem
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protnut v pásmu nasycení a režim podzemní vody byl studován pro dvě varianty během
výstavby:
a) sanace výrubu pomocí stříkaného betonu tl. 20 cm. Celkový průsak do tunelu činí na
metr běžný cca 0,057 l.s-1 a snížení hladiny podzemní vody v oblasti obce Dětřichov činí
cca 4,7 m.
b) sanace výrubu pomocí stříkaného betonu a sanace tryskovou injektáží do hloubky cca
5 m proti průsakům. Celkový průsak do tunelu činí na metr běžný cca 0,018 l.s-1 a snížení
hladiny podzemní vody v oblasti obce Dětřichov činí cca 1,4 m."
Z výše uvedených závěrů vyplývá, že snížení hladiny podzemní vody v oblasti obce
Dětřichov je možné významně omezit volbou vhodné technologie výstavby tunelu.
Zhodnocení vlivu tunelu po dokončení stavby je uvedeno v následujícím odstavci:
„Změny hydrogeologických charakteristik horninového prostředí očekáváme v určitém
měřítku všude, kde dojde k použití těžké vrtné techniky nebo výbušnin. Bude se jednat
především o lokální změnu propustnosti horninového souboru a případně o změnu tlakových
poměrů ve zvodních, pokud práce budou probíhat v zóně saturace. Při budování tunelů
celkově dochází k uvolnění hydraulických poměrů v puklinovém systému, což se projevuje v
zastižení přítoků podzemní vody v různé intenzitě podle charakteru a velikosti oběhového
systému. V přírodním prostředí se vytváří nový element, a to výrazná drenáž, která, pokud
by nebyla nikterak usměrňována, ovlivní tlakové poměry v okolí tunelu do vzdálenosti desítky
až stovky metrů a eventuálně také způsobí změnu průtoku v povrchových tocích. Řádně
provedené průzkumné práce by proto měly být nejúčinnějším nástrojem prevence
případných negativních vlivů stavby na podzemní a povrchové vody."
V závěru uvedeného orientačního geotechnického průzkumu je uvedeno:
„Z hlediska prostorového umístění tunelu lze konstatovat, že výstavba tunelu pro silnici R35
pod Mladějovským vrchem je velice vhodná (umístění v oblasti hydrologických a
hydrogeologických rozvodnic, nepřítomnost kolektorů s napjatými hladinami podzemních
vod, řídce obydlená oblast)...
Z hlediska proveditelnosti záměru a vlivu jeho dopadů na vodní a vodu vázané ekosystémy
lze konstatovat, že za podmínek použití vhodných technologických postupů, při výstavbě
tunelu (sanační injektáž výrubu, ochranná opatření pro zabránění úniku látek škodlivých
vodám do podzemních a povrchových vod) a za podmínky kalkulace s možnými
kompenzačními opatřeními při uvažovaných negativních změnách hydrologického režimu
oblasti (možná ztráta vydatnosti využívaných pramenných vývěrů a studen či vodnatosti
Dětřichovského potoka) je záměr navrženého tunelového vedení trasy proveditelný a
akceptovatelný."

Vlivy na kvalitu podzemních vod
Z dostupných výsledků monitorování kvality podzemní vody v okolí již provozovaných
komunikací vyplývá, že ohrožení kvality podzemních vod silničním provozem není výrazné,
přesto tuto otázku nelze ponechat bez povšimnutí. Během provozu komunikace bude nutno
provádět monitorování kvality podzemních i povrchových vod a v případě překročení
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stanovených mezí bude nutno realizovat nápravná opatření. Provozem komunikace může
dojít k ohrožení kvality podzemních vod při haváriích motorových vozidel a cisteren. Těmto
rizikům je nutno předejít pomocí příslušných technických opatření (systémem záchytných
sedimentačních nádrží - viz dále).
V tomto směru je třeba upozornit, že stávající komunikace I/35 již v současnosti významně
ovlivňuje kvalitu podzemní vody odebírané ze soukromých studní situovaných v její blízkosti.
Stávající silnice není schopna vzhledem ke svému stavu a vybavenosti zabránit při
budoucím nárůstu intenzity dopravy ovlivnění kvality podzemní vody z běžného provozu a z
havárií.

Doporučená opatření
Vliv realizace stavby na podzemní vodu musí být minimalizován optimálním technologickým
postupem výstavby navrženým na základě předběžného a podrobného geotechnického a
hydrogeologického průzkumu, který bude proveden v rámci DUR.
Před zahájením výstavby komunikace je zapotřebí v rámci předběžného a podrobného
geotechnického průzkumu provést monitoring podzemních vod širšího okolí uvedených čtyř
vodních zdrojů. Do monitoringu, který se bude v rámci projektové přípravy výstavby i provozu
komunikace provádět, je nutno vybrat pozorovací objekty, které mohou signalizovat vliv
výstavby a provozu komunikace na využívané množství nebo kvalitu vodního zdroje.
Vzhledem k blízkosti komunikace u vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou Pekla není
možné zanedbat možnost případného narušení hydrogeologického režimu oblasti.
Pravděpodobnost ovlivnění zdroje bude nezbytné v dalších stupních projektové
dokumentace po přesném zaměření trasy prověřit hydrogeologickým průzkumem.
Obdobně je nutno ověřit případné ovlivnění lokálních zdrojů podzemní vody v úsecích, kde
bude komunikace vedena v zářezu, a to v pásu minimální šíře 500 m na obě strany od
podélné osy. Součástí tohoto průzkumu bude i pasportizace stávajících studní, a to i s
ohledem na umístění větší části stavby v CHOPAV Východočeská křída.
S ohledem na možnost ovlivnění kvality podzemních vod je během následných průzkumných
prací vhodné detailně posoudit propustnostní charakteristiky kvartérního patra a vymapovat
úseky potenciálně nebezpečné z hlediska rychlé infiltrace. Možnost negativního ovlivnění
kvality podzemních vod musí být minimalizována doplněním trasy nové komunikace
systémem záchytných sedimentačních nádrží DUN s vyšší četností tam, kde průzkum zjistí
připovrchové patro s vyšší průlinovou propustností.

Zasakování dešťových vod z komunikace
Samotná vhodnost likvidace srážkových vod zasakováním do geologického prostředí je
podmíněna geologickými a hydrogeologickými poměry, klimatickými poměry i vlastním
návrhem vsakovacího objektu, který vychází z přírodních podmínek. Na základě rozboru
srážek bude při ploše komunikace a dalších zpevněných ploch určeno celkové množství
vody, které je třeba zasáknout. Při uvážení tohoto objemu vod, které má geologické prostředí
pojmout a propustnostních parametrů daných zemin je pak možné navrhnout vlastní
uspořádání vsakovacích objektů.
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Dle Jetela (Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve
vrtech, 1982), který podle koeficientu filtrace vymezuje celkem 8 tříd propustnosti, lze
hodnotit prostředí kvartérních zemin i křídových jemnozrnných sedimentů ve svrchních
polohách třídami propustnosti VI - VII, slabě až velmi slabě propustné s koeficientem filtrace
kf = n.10-7 až n.10-8 m.s-1. Výjimkou jsou výše popsané úseky km 35,5 - 37,0; 61,0 - 70,0;
74,0 - 81,0, kde je předkvartérní podloží tvořeno křídovými vápnitými pískovci a v km 81,0 87,0, kde je tvořeno permskými akrózovými pískovci a slepenci. V těchto úsecích je možno
předpokládat zhruba o řád vyšší infiltrační parametry předkvartérního podkladu s
koeficientem filtrace kf = n.10-6 až n.10-7 m.s -1. Jedná se tedy o prostředí s třídami
propustnosti V - VI, dosti slabě až slabě propustné. Dále je třeba si uvědomit, že pískovce
jsou v uvedených úsecích překryty kvartérními sedimenty s nižší třídou propustnosti.
Z hlediska možnosti vsaku vod z povrchu komunikace do podloží je proto nutno hodnotit
infiltrační parametry území jako celku předběžně jako spíše nepříznivé. Nevhodnost je dána
relativně nízkou propustností místního kvartérního pokryvu, ale i pelitických křídových
sedimentů v podloží. Ani úseky s výskytem pískovců nejsou nijak výrazně propustnější, jejich
koeficient filtrace je příznivější pouze o jeden řád. Při návrhu systému vsakování je tedy
nezbytné volit plošné zasakovací prvky. V každém případě bude vhodné na základě
výsledků předběžného a podrobného průzkumu stanovit místa pro zasakovací objekty v
oblastech s relativně vyšší lokální propustností. Při návrhu likvidace vod z komunikace
vsakováním je dále nutno řešit možnost kvalitativního ovlivnění vod například výstavbou
usazovacích nádrží apod.
Návrh retenčních a zasakovacích prvků musí minimalizovat riziko ohrožení a kontaminaci
podzemních vod znečišťujícími látkami.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.5. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že jedná o
nejvýznamnější vlivy uvažovaného záměru, byla k nim stanovena řada podmínek návrhu
stanoviska EIA. V případě jímacího území Cerekvice nad Loučnou – Pekla je doporučeno
prověřit možnost přesunu trasy záměu co nejvíce na jih.

D.I.6. Vliv na povrchové vody
Výstavba silnice R35 ovlivní vodoteče ve své blízkosti především odtokem dešťových vod z
komunikace, a to jak z hlediska jejich množství, tak i s ohledem na jejich složení. Přeložky
vodních toků se při výstavbě nové silnice nepředpokládají.

Vlivy v období výstavby
V rámci přípravy území dojde k odstranění vegetace a půdy z povrchu stavební plochy, a tím
ke zvýšení rizika odnosu pevných látek do vodotečí. Je proto nezbytně nutné u
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nejvýznamnějších vodotečí realizovat technická opatření proti případnému splachu pevných
látek přívalovými srážkami (např. usazovací nádrže). Ochrana vodotečí též musí být
provedena pro havarijní úkapy ropných látek. Veškerá údržba stavebních strojů bude
prováděna mimo plochu zařízení staveniště, stroje budou udržovány v řádném technickém
stavu. Pohonné hmoty nebudou skladovány v místech, kde by mohly ohrozit vodní toky.
Ovlivnění vod splaškovými vodami se nepředpokládá, zaměstnanci stavby budou využívat
mobilní chemické WC.

Vlivy v období provozu - kvantitativní ovlivnění
Výstavbou komunikace dojde ke zpevnění části povrchu, a tím ke zvýšení odtoku. Voda
bude svedena do vodotečí nebo zasakována.
Tab. uvádí měrný odtok z 1 km silnice pro patnáctiminutový návrhový déšť 130 l.s.-1ha-1 a pro
průměrný celkový úhrn srážek 725 mm ročně. V další tabulce je uveden odtok do
jednotlivých vodních toků. Při výpočtu bylo uvažováno odvodnění celého úseku s jednotným
směrem sklonu nepřerušeného mostem, tj. nebylo uvažováno odvádění vody do
zasakovacích příkopů mimo mostní objekty delší než 20 m. Tabulka tak ukazuje maximální
ovlivnění vodních toků dešťovými vodami ze silnice - skutečné ovlivnění průtoků bude nižší,
neboť vypočtené maximální hodnoty překračují kapacitu kanalizace, a proto bude nutné po
trase vybudovat zasakovací prvky. Do vodotečí tak bude odváděna dešťová voda z kratšího
úseku, než je uvedeno v tabulce.
Odtok vody z 1 km vozovky silnice R35
Příčné uspořádání

2

šířka (m) plocha (m )

Střední dělící pruh

koef. redukovaná
2
odtoku plocha (m )

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

3

3 000

0,5

1 500

19,5

1 088

15

15 000

0,9

13 500

175,5

9 788

Vnitřní vodící proužky

1

1 000

0,9

900

11,7

653

Vnější vodící proužky

0,5

500

0,9

450

5,9

326

Zpevněné krajnice

5

5 000

0,9

4 500

58,5

3 263

Nezpevněné krajnice

1

1 000

0,5

500

6,5

363

21 350

277,6

15 479

Jízdní pruhy

Celkem

25 500

Odtok vody do jednotlivých vodních toků
Základní trasa a varianta Janov
ÚsekRecipient

Odtok při
Roční Průměrný
navýšení
dešti 130
odtok
průtok pnůměrného
-1
3
-1
l/s/ha (l.s ) (m .rok )
Qa (l/s) průtoku ΔQa
(l/s)

28,234 - 30,930Loučná

964

37 299

1 930

1,2

48,330 - 49,163Loučná

298

11 524

1 930

0,4

49,163 - 51,590Končinský potok

868

33 857

275

1,1

27

968

4,5

0,0

46,570 - 46,645bezejmenný tok - levostranný
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přítok Loučné od Hrušové
45,840 - 46,570Blahovský potok

261

9 889

46

0,3

0

0

38

0,0

38,282 - 40,470bezejmenný tok - levostranný
přítok Loučné od Šnakova

706

25 451

11

0,8

35,005 - 35,485bezejmenný tok - vodoteč od
Vraclavi

172

6 272

30

0,2

1 210

44 476

169

1,4

465

16 549

22

0,5

-bezejmenný tok - levostranný
přítok Blahovského potoka od
Džbánova

0

0

29

0,0

43,910 - 45,840bezejmenný tok - levostranný
přítok Blahovského potoka od
Hájku

690

24 550

2

0,8

1 319

23 267

70

0,7

320

11 660

9,5

0,4

0

0

3

0,0

40,630 - 41,210bezejmenný tok - levostranný
přítok Vanického potoka severně
od Vrchů

207

7 434

2

0,2

75,460 - 77,070Třebovka

576

28 121

216

0,9

69,440 - 70,800Mikulečský potok

486

21 089

51

0,7

0

0

2

0,0

71,256 - 71,256bezejmenný tok - přítok do
nádrže Pařez od jihu

361

16 593

12

0,5

77,070 - 77,940 Dětrichovský potok

311

15 647

45

0,5

82,920 - 83,220 Červenohorský potok

107

4 185

4,8

0,1

84,010 - 84,090 Za nádražím

29

1 114

5,2

0,0

86,570 - 86,790 Radišovský potok

79

3 065

2

0,1

915

35 417

14,7

1,1

-Kornický potok

32,101 - 35,485Bětnický potok (Svařeňka)
30,800 - 32,101Ostrovský potok

42,150 - 45,840Knířovský potok
41,210 - 42,105Vanický potok
-bezejmenný tok - levostranný
přítok Vanického potoka
východně od Vrchů

-bezejmenný tok - levostranný
přítok jižního přítoku nádrže
Pařez

88,840 - 91,400 bezejmenný tok - levý přítok
Třebařovského potoka
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Varianta Sedliště - jih
Úsek

Recipient

Odtok při
Roční Průměrný
dešti 130
odtok
průtok
-1
3
-1
l/s/ha (l.s ) (m .rok )
Qa (l/s)

Průměrné
navýšení
průtoku ΔQa
(l/s)

49,163 - 51,100 Končinský potok

578

34 805

275

1,1

51,865 - 53,645 Kornický potok

531

30 442

38

1,0

Vzhledem k průměrným i minimálním průtokům v ovlivněných vodotečích a vzhledem k
předpokládaným objemům odtékající vody při návrhovém dešti s periodicitou 1x za rok a
délkou trvání 15 min, které často převyšují průměrné průtoky ve vodotečích, je nezbytné
vybudovat u odvodňovacích zařízení retenční nádrže, které rozloží špičkové průtoky do
delšího časového období a sníží tak kvantitativní ovlivnění vodních toků. Návrh retenčních
nádrží musí být proveden v rámci DUR po přesnějším zaměření trasy.
Zvýšení celkového ročního objemu odváděné vody představuje ve většině případů zlomek
průtoků ve vodotečích, navýšení nepřesahuje 12 % stávajících průtoků. Jak bylo uvedeno
výše, bude navýšení ve skutečnosti nižší, uvedená čísla představují maximální možný stav.
Výjimkou je levostranný přítok Blahovského potoka (křížení v km 43,910), kde navýšení
průměrného průtoku činí 40 % průtoku stávajícího potoka. V tomto případě je nutné zkrátit
úsek odvodňovaný do vodoteče a zaústit vzdálenější části kanalizace do vsakovacích
příkopů.
Dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží je třeba provádět též s
ohledem na kapacitu koryta. To je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné (např. potok Gregorka v Litomyšli).
Určité ovlivnění odtoku vody je možné očekávat v místech, kde silnice v náspu bude
zabraňovat v odtoku z míst umístěných na svahu nad komunikací. Bez dalších opatření by v
těchto místech mohlo docházet k vytváření rozsáhlejších podmáčených nebo zamokřených
ploch. Po definitivním směrovém a výškovém zaměření trasy je v těchto místech třeba
navrhnout účinnou soustavu odvodňovacích prvků (trub), které umožní odtok vody po svahu
níže. Pro zabránění erozního působení soustředěného odtoku je třeba na výtoku z těchto
trub vybudovat zasakovací příkopy nebo trativody.

Vlivy v období provozu - kvalitativní ovlivnění
Ke kontaminaci povrchových vod dochází odtékající srážkovou vodou ze zpevněného
povrchu silnice. Za nejdůležitější znečišťující látky je možné označit chloridy a sodné ionty ze
zimního posypu, ropné látky z úkapů z vozidel, dále pak v menší míře stopové příměsi
posypové soli, téžké kovy, složitější organické molekuly apod.
Typické znečištění vod odtékajících z komunikace bylo předmětem výzkumu VÚV TGM.
Získané hodnoty, které byly zveřejněny v Technických podmínkách Ministerstva dopravy č.
202 „Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic" s účinností od
1. 12. 2008 jsou uvedeny v tab. B.14.
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Vodoteče, které jsou silnicí křižovány, nejsou vodárenskými toky, naprostá většina
komunikace však vede v CHOPAV, a proto je nezbytné snižovat zátěž vodních toků
znečišťujícími látkami. Pro předčištění vody z komunikací je třeba vybudovat gravitační
odlučovače ropných látek. Jejich instalace je žádoucí zejména před velmi malými toky, kde
odtok z komunikace může tvořit významnou část jejich prátoku.
V porovnání se stávajícím stavem se zvýší plocha silnice ošetřovaná zimním posypem.
Jednoznačným přínosem bude snížení kontaminace vodních toků ropnými a nerozpuštěnými
látkami, neboť systém odvodnění nové silnice bude vybaven retenčními usazovacími
nádržemi, které budou zároveň sloužit jako odlučovače ropných látek. Na rychlostní silnici je
též menší riziko úniku provozních kapalin automobilů vlivem havárie, případné úniky se
zachytí v kanalizaci a v retenčních nádržích; v současném stavu taková technická opatření v
okolí silnice I/35 neexistují a riziko havarijního úniku do vodotečí je výrazně vyšší.
Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách odtékajících z povrchu komunikací je
chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů v zimním období). Při výpočtu
odtékajícího znečištění byla uvažována koncentrace chloridových iontů dle tab. D.13a, na
úrovni Q90, tj. hodnota 1510 mg.l-1.
Obsah Cl- ve vodách je limitován hodnotou 250 mg.l-1, tato hodnota musí být dodržena
v 90 % vzorků odebraných během roku. Výpočet vlivu zimní údržby vozovky na obsah
chloridových iontů v tocích, které silnice R35 kříží, je uveden v následující tabulce.

Vyčíslení vlivu R35 na kvalitu vody ve vodních tocích
Základní trasa a varianta Janov
Úsek

Recipient

Plocha
vozovky
2
(m )

Q270

Nárůst
koncentrace ve
vodním toku
-1
(mg.l )

28,234 - 30,930Loučná

55 268

830

1,3

48,330 - 49,163Loučná

17 077

830

0,4

49,163 - 51,590Končinský potok

49 754

133

1 538

1,5

18,5

14 965

14

20,2

0

19

-

40 467

3,5

184,7

9 840

9

19,9

32,101 - 35,485Bětnický potok (Svařeňka)

69 372

53

23,9

30,800 - 32,101Ostrovský potok

26 671

6,5

70,2

-bezejmenný tok - levostranný přítok
Blahovského potoka od Džbánova

0

9

43,910 - 45,840bezejmenný tok - levostranný přítok
Blahovského potoka od Hájku

39 565

0,2

46,570 - 46,645bezejmenný tok - levostranný přítok
Loučné od Hrušové
45,840 - 46,570Blahovský potok
-Kornický potok
38,282 - 40,470bezejmenný tok - levostranný přítok
Loučné od Šnakova
35,005 - 35,485bezejmenný tok - vodoteč od Vraclavi
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42,150 - 45,840Knířovský potok

36 080

22

30,0

41,210 - 42,105Vanický potok

18 347

3

104,7

0

0,5

-

40,630 - 41,210bezejmenný tok - levostranný přítok
Vanického potoka severně od Vrchů

11 890

0,2

628,1

75,460 - 77,070Třebovka

33 005

72

11,2

69,440 - 70,800Mikulečský potok

27 880

17

35,1

0

0,25

71,256 - 71,256bezejmenný tok - přítok do nádrže Pařez
od jihu

20 705

4

111,2

77,070 - 77,940Dětrichovský potok

17 835

15

29,6

82,920 - 83,220Červenohorský potok

6 150

2,5

46,9

84,010 - 84,090Za nádražím

1 640

2,7

11,8

86,570 - 86,790Radišovský potok

4 510

0,7

116,9

52 480

5,1

177,3

-bezejmenný tok - levostranný přítok
Vanického potoka východně od Vrchů

-bezejmenný tok - levostranný přítok
jižního přítoku nádrže Pařez

88,840 - 91,400bezejmenný tok - levý přítok
Třebařovského potoka

tučně jsou hodnoty překračující limit, kurzívou je hodnota blížící se limitu

Varianta Sedliště - jih
Úsek

Recipient

Plocha množství
vozovky soli (kg)
2
(m )

Q270

Nárůst
koncentrace
ve vodním
-1
toku (mg.l )

49,163 - 51,100 Končinský potok

39 709

47 650

133

7,5

51,865 - 53,645 Kornický potok

36 490

43 788

19

45,0

ostatní řády jsou shodné se základní variantou

Jak je patrné., mohlo by v některých tocích dojít vlivem solení vozovky k nárůstu obsahu
chloridových iontů nad imisní limit. Nejvýraznější vliv je nutné očekávat u levostranného
přítoku Blahovského potoka, kde vypočtená koncentrace ve vodě překračuje limit více než
čtyřnásobně. Dalším silně zatíženým tokem by mohl být přítok Vanického potoka s hodnotou
více než dvojnásobnou. Zvýšené hodnoty (stále však podlimitní) byly vypočteny u přítoku
Loučné od Šnakova a přítoku Třebařovského potoka.
Přestože k nárůstu koncentrace chloridů dojde v zimním období (tj. v době útlumu vodní
fauny i flóry) a chloridové ionty jsou velmi pohyblivé a bez doplňování setrvávají v prostředí
poměrně krátkou dobu, jsou výsledné koncentrace vysoké a uvedené řešení by bylo z
hlediska kvality toků nepřijatelné. V dalších stupních projektové dokumentace po přesném
směrovém a výškovém zaměření trasy je proto nezbytné navrhnout zaústění kanalizace
silnice do vodních toků a zasakovacích příkopů tak, aby ovlivnění vodních toků
nezpůsobovalo překročení limitní koncentrace chloridových iontů. Především je nutno (oproti
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výše uvedenému výpočtu) zkrátit úseky komunikace, z nichž bude voda odváděna přímo do
vodních toků bez zasakování. Využití retenčních nádrží (rozložení odtoku v čase) v tomto
případě není řešením, neboť se jedná o průměrné zimní hodnoty.
Obsah ropných látek ve vodách odtékajících z vozovky lze částečně snížit předčištěním
dešťových vod v odlučovači, možné je též využití přirozených biodegradačních procesů ve
speciálních nádržích. Z hlediska nákladů na provoz a začlenění do prostředí lze jednoznačně
doporučit využití biologické degradace. Přesná kapacita, umístění a technické provedení
retenčních nádrží a návrh případných dalších technických zařízení na snížení vlivu na
povrchovou vodu bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace po geodetickém
zaměření výškového vedení komunikace.
Vliv na vodní toky se předpokládá trvalý. Vhodnými technickými opatřeními však bude
možné snížit tento vliv na únosnou míru.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.7. Vliv na geologické poměry a na přírodní zdroje
Ovlivnění horninového prostředí se očekávají při hloubení zářezů, kde budou mít lokální
charakter bez významnějších vlivů na okolí. Horninové prostředí zasáhne stavba zejména při
budování tunelů. V případě tunelu Dětřichov zasáhne stavba prostředí pískovců, jílovců, příp.
uhelných slojek. Nejedná se o významný negativní vliv na životní prostředí nebo stabilitu
hornin. Trasa zde prochází v blízkosti poddolovaného území. Štoly důlního díla se nacházejí
půdorysně cca 300 m od tunelu, výškově se štoly nacházejí o 35 m výše, než je teoretická
maximální vlivná výška od dutiny tunelu (která činí 77 m). V případě tunelu Vraclav zasáhne
tunel horninové prostředí slínovců, jílovitých vápenců a vápnitých pískovců. Vzhledem k
délce tunelu 475 m nepředstavuje tento zásah významné negativní ovlivnění horninového
prostředí.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území nebo
dobývacího prostoru. Trasa silnice R35 prochází dvěma netěženými nebilancovanými ložisky
jílů. Nebilancovaná ložiska jsou podle § 14 horního zákona ložiska v současné době
nevyužitelná, existuje však předpoklad jejich využití v budoucnosti s ohledem na očekávaný
technický a ekonomický vývoj. Ložisko Opatov - Koclířov má výměru 925 ha, ložisko Mikuleč
- Strakov výměru 1 936 ha. Výstavbou silnice R35 bude část těchto ložisek ztracena. U
ložiska Mikuleč - Strakov prochází silnice územím vymezeným jako ložisko v délce 1,6 km v
severozápadní části a v délce 1,8 km v části jihovýchodní. V jihovýchodní části je R35
trasována v těsné blízkosti stávající I/35, ložisko by zde vzhledem ke stávající silnici těženo
nebylo. Vlivem výstavby tedy bude omezena těžba pouze na úseku délky 1,6 km. V případě
ložiska Opatov - Koclířov činí délka průchodu cca 2,2 km. Vzhledem k plošnému rozsahu
nepředstavují uvedené střety s nebilancovanými ložisky významný vliv na přírodní nerostné
zdroje.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru nebude třeba otevírat nové kamenolomy.
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Údaje o geologickém podloží budou upřesněny v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí,
která zhodnotí geologické poměry v trase stavby i s důrazem na geotechnické vlastnosti
hornin. Pro účely DUR bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.7. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.8. Vlivy na půdu
Výstavba silnice R35 si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Celkové výměry trvalého záboru
půdy v rozdělení podle jednotlivých tříd ochrany jsou uvedeny v tabulkách.
Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - základní trasa
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 099 566 m

2

II. třída ochrany

839 499 m

2

III. třída ochrany

387 845 m

2

IV. třída ochrany

312 542 m

2

V. třída ochrany

93 790 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

84 733 m

2
2

Celkem

2 817 975 m

Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - subvarianta Sedliště - jih
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 282 330 m

2

II. třída ochrany

805 820 m

2

III. třída ochrany

332 093 m

2

IV. třída ochrany

278 914 m

2

V. třída ochrany

95 519 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

84 734 m

2
2

Celkem

2 879 410 m

Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - subvarianta Janov
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 286 929 m

2

II. třída ochrany

820 701 m

2
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III. třída ochrany

332 093 m

2

IV. třída ochrany

278 914 m

2

V. třída ochrany

95 519 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

85 044 m

2
2

Celkem

2 899 200 m

V hodnoceném území jsou nejvíce zastoupeny půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany. Vliv
na zemědělský půdní fond je možné považovat za poměrně významný, což je však dáno
skutečností, že výsledné trasování komunikace bylo opakovaně upravováno ve snaze o
maximální ochranu zachovaných ekosystémů. Výsledná trasa je tak vedena převážně po
zemědělských plochách, které jsou v této části území představovány půdami vyšší kvality.
Předpokládaný zábor lesní půdy je poměrně malý a představuje necelých 8,5 ha.
Před výstavbou je třeba provést skrývku orničních vrstev půdy. Během výstavby je nutno
zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný odtok
srážkových vod na všech místech stavby včetně zřízení staveniště, přeložek komunikací
apod.
V době provozu bude docházet k ovlivnění chemického složení půdy vlivem depozice
chemických látek v okolí komunikace. Bude se jednat o chloridy sodné a vápenaté z
chemického posypu, dále převážně organické chemické látky z obrusu pneumatik,
asfaltového povrchu, kovy z obrusu pohyblivých částí automobilů, ropné uhlovodíky z
nespálených paliv a maziv a další. Množství těchto látek deponovaných v okolí silnice nelze
vzhledem k časovému horizontu výstavby komunikace v současnosti kvalifikovaně
odhadnout. Lze však oprávněně předpokládat, že se nebude jednat o vliv výrazně větší, než
je tomu v současnosti na silnici I/35. Naopak je možné očekávat snížení vlivů na kvalitu
půdy, neboť nová silnice bude (na rozdíl od stávající) odkanalizována, vybavena soustavou
záchytných sedimentačních nádrží a ve značné části trasy bude od okolních zemědělských
pozemků oddělena pásy zeleně.
Vlivem výstavby dojde na některých pozemcích k dotčení melioračních zařízení (zejména
odvodňovacích). Těleso silnice meliorační zařízení přeruší v místech přechodu a tím by
mohlo dojít ke snížení jeho funkčnosti. Meliorační zařízení lze v rámci výstavby silnice
rekonstruovat tak, aby ztráta funkčnosti byla minimální. Po přesném směrovém a výškovém
zaměření trasy v terénu je třeba definovat, které dotčené meliorační zařízení je nezbytné a
jeho přerušení kompenzovat buď vybudováním melioračního zařízení v jiném místě, nebo
zajištěním jeho funkčnosti i při existenci komunikace. Problém dotčení melioračních zařízení
je technicky řešitelný, uvedený střet nepředstavuje významný negativní vliv na životní
prostředí.
Pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, bude zajištěna možnost
přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky. Po přesném zaměření
trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho přerušení vytyčit novou přístupovou
trasu.
V případě, že bude odvádění dešťových vod z komunikace řešeno jejich vsakováním v
místech náchylných k erozi, bude nezbytné jej řešit pomocí technických prostředků, které
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erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody apod. V těchto místech je nutné
navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu půdy před odnosem přívalovou vodou.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
V této kapitole byla nalezena chyba dokumentace, kdy výše uvedené údaje nesouhlasí
s kapitolu B.II.1. Zábor půdy. Evidentně jsou zde zaměněny údaje pro základní trasu a
subvariantu Sedliště – jih. Navíc ani přesně neodpovídají celkové součty. I když se
procentuelně jedná o malé rozdíly, tak byly v rámci dalších částí posudku opraveny, protože
by mohly zkreslovat porovnání variant.

D.I.9. Vlivy na ekosystémy
V kapitole C.II.10. posuzované dokumentace je uveden přehled a popis všech ekologicky
významnějších ploch v koridoru plánované silnice R35. V následujícím přehledu je uvedeno
jejich možné ovlivnění včetně návrhu opatření k minimalizaci vlivů výstavby nové
komunikace.
Uvedeny jsou pouze plochy, u nichž byl identifikován střet s trasou silnice R35 nebo alespoň
významné přiblížení, a to pouze v úseku, který je předmětem posuzované Dokumentace. U
ploch, kterým se trasa silnice R35 vyhýbá, je základním opatřením striktní dodržení její trasy
a tudíž nezasažení příslušných porostů, a to i během stavebních prací. U ploch mimo
hodnocený úsek (střety č. I/1 a I/2) je možno pouze upozornit na přítomnost těchto střetů ve
směru k příslušné projektové přípravě daného úseku.

D.I.9.1. Lokality kategorie 1 (velký význam)
I/3. Stromový porost u Ostrovského potoka přecházející v topolové stromořadí (31,0
km)
Střet: V místě, kde stromový porost přechází v topolovou alej, je protnut (resp. přemostěn)
navrhovanou trasou.
Hodnocení a návrh opatření: Přechod Ostrovského potoka a jeho břehu je nutno zajistit
dostatečně dimenzovaným mostem, aby byla zachována přirozená průchodnost tohoto
koridoru pro příslušné druhy živočichů. Žádoucí je dodržení trasy v severním směru, tj.
realizovat přemostění v prostoru aleje a nikoli v prostoru navazujícího porostu. Vhodné je
provést ozelenění tělesa komunikace vegetací s maximálním využitím dřevin přirozené
druhové skladby, a to až po návaznost na stávající stromový porost.
I/4. Stromový doprovod Bětnického potoka, severně od obce Stradouň (33,6 - 33,8 km)
Střet: Navržená trasa prochází severním cípem porostu
Hodnocení a návrh opatření: Přechod potoka a jeho břehu je nutno zajistit dostatečně
dimenzovaným mostem, aby byla zachována přirozená průchodnost tohoto koridoru. Dále je
nutno minimalizovat zásahy do porostu během vlastního provádění stavby.
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I/5. Vlhké louky podél Loučné a Bětnického potoka (33,5 - 35,0 km)
Střet: Navržená trasa a její koridor procházejí v bezprostřední blízkosti vlhkých luk podél
Loučné a Bětnického potoka, částečně do louky zasahují.
Hodnocení a návrh opatření: Jde o vlhké louky s pestrou druhovou skladbou, není tudíž
žádoucí plochu těchto porostů jakkoliv redukovat. Základní opatření je ve výsledném
trasování silnice R35 již zahrnuto. Původně projektovaná trasa zde byla vedena prakticky
středem louky a byla v rámci zpracování předkládané Dokumentace vyhodnocena jako zcela
nevhodná. Výsledná trasa byla posunuta směrem k jihu tak, aby zasáhla pouze okraj louky.
Tento střet již lze respektovat, za předpokladu minimalizace zásahů do okolních částí
uvedených luk během provádění stavby. Dále je nutno realizovat přechod přes veškeré
přítomné vodoteče přemostěním, což se v daném případě týká vodoteče na 35,0 km.
I/7. Remízek s mokřadem u Stradouně (35,0 km)
Střet: Navržená trasa prochází podmáčeným remízkem.
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se sice o přímý střet, který nutně povede k zániku
uvedeného remízu, nicméně k tomuto střetu dochází v důsledku posunu navrhované trasy
směrem na jih z důvodu ochrany významných rostlinných společenstev na Homoli (VKP
navržený k registraci - I/8) a podél Loučné (I/5). Z tohoto důvodu je nutno střet akceptovat,
jen je potřeba zdůraznit nutnost přemostění vodoteče dostatečně dimenzovaným mostem.
I/8. Homole (35,5 - 36,0 km)
Střet: Vedení trasy tunelem pod jihozápadním cípem kopce Homole
Hodnocení a návrh opatření: Opatření je ve výsledné variantně již zahrnuto: původně
projektovaná trasa R35 vedla přes navržené VKP (s vyústěním portálu tunelu v prostoru
stráně s teplomilnou květenou), na základě výsledků předkládaného hodnocení byla trasa
komunikace posunuta směrem na jih, tj. částečně pod sousední kopec Svatý Mikuláš. I tak je
však tfeba během stavby dodržet následující podmínky:
-

jelikož zde navržená trasa kříží navržený VKP, je potřeba vést tunel ražený a jeho
portál umístit co nejdále od hranice VKP (optimální by byl mírný posun portálu na
západ)

-

nezasahovat stavebními a doprovodnými činnostmi do prostoru navrženého VKP

I/10. Loučná a přilehlý luční porost (48,3 - 48,4 km; 47,5 - 50,0 km)
Střet: Přemostění Loučné a přilehlé vlhké louky, v koridoru plánované trasy se však Loučná v
těchto místech nachází již od 47,5 po 50,0 km. Po celé této délce je též součástí ÚSES.
Hodnocení a návrh opatření: V dotčené lokalitě je navržen most, přecházející nejen
Loučnou, ale i její břehové porosty. Toto řešení je optimální. Je vhodné realizovat
přemostění způsobem, aby nebyl ohrožen (především umístěním i samotnou stavbou
nosných pilířů) ani luční porost ani tok a břehy řeky.
I/11. Louky podél Končinského potoka (49,7 - 50,0 km)
Střet: Přemostění mokřadních luk a současně RBK a LBC podél Končinského potoka
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Hodnocení a návrh opatření: Trasa přechází přes celé údolí potoka dlouhým mostem, jehož
oba konce jsou v dostatečné vzdálenosti od potoka a uvedených porostů (jinak je tomu u
plochy I/12 - viz dále). Rozsah přemostění je nutno dodržet. Dále je nutno minimalizovat
zásah stavby do toku, jeho břehů a přilehlých luk.
I/12. Lesní porost Švábenice (50,0 - 50,4 km)
Střet: Přemostění lesního porostu Švábenice
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se o navržené VKP s výskytem chráněných druhů rostlin
a živočichů. Trasa zde ve směru od západu prochází okrajem VKP, do něhož opakovaně
zasahuje, následně je ve stráni nad Končinským potokem umístěno předpolí mostu přes
Končinský potok. Jedná se o poměrně významný zásah, porost habrů ve svahu je totiž
natolik plošně malý, že každá další redukce povede k jeho zániku. Tím spíše, že v nesvažité
části je tento porost obklopen smrkovou monokulturou a tudíž nemá přirozenou možnost
dalšího šíření. V rámci projektové přípravy komunikace jsou proto navržena následující
opatření k omezení zásahu do navrženého VKP Švábenice:
-

prověřit možnost mírného posunu trasy směrem na jih, mimo lesní porost

-

posunout východní předpolí mostu až za stráň nebo alespoň na její hranu, tj. most
současně prodloužit i zvýšit

I/14. Vlhké louky podél Kornického potoka mezi obcemi Sedliště a Tržek
(52,5 - 52,7 km) - pouze varianta Sedliště - jih
Střet: Průchod navrhované trasy přes porosty vlhkých luk.
Hodnocení a návrh opatření: V dotčené lokalitě je navrženo přemostění toku i s břehovými
porosty, s tímto opatřením lze souhlasit. Optimálním řešením by bylo prodloužení mostu
alespoň přes část zasažených luk, pokud to bude možné.
I/21. Převážně jehličnatý les mezi obcemi Gajer a Starý Valdek (69,0 - 70,0 km)
Střet: Navrhovaná trasa prochází okrajem lesního porostu.
Hodnocení a návrh opatření: V tomto úseku není možné doporučit odklon navrhované trasy
směrem k jihu vzhledem k výskytu vlhkých luk J od stávající silnice I/35 (plocha c. I/22).
Proto je nutno zdůraznit požadavek omezení veškerých zásahů do lesního porostu na
nejnutnější minimum. Ještě vhodnějším řešením by bylo přiblížení navržené trasy k stávající
silnici I/35 v celém úseku km 69,0 - 71,5, je proto vhodné nejprve prověřit možnost mírné
úpravy trasy.
Lesy po obou stranách rychlostní silnice zde současně tvoří významnou migrační trasu, která
bude po jejím vybudování průchozí pouze v prostoru přemostění Mikulečského potoka na
východním okraji obou lesů Proto je vhodné zde uvážit prodloužení mostu směrem na
západ, tj. blíže ke středu lesního porostu. Tento návrh koresponduje s doporučeným
přiblížením trasy R35 ke stávající silnici, jelikož při přiblížení k I/35 dojde automaticky k
prodloužení mostu přes potok, který vede v souběhu se silnicí.
Dalším vhodným opatřením k odlehčení této migrační trasy je vybudování průchodu pro
drobnou zvěř při západním okraji lesa, kde bude silnice R35 přecházet mostem přes místní
komunikaci (tj. rozšířit mostek i o pás zeleně vedle cesty).
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I/22. Vlhké louky J od obce Starý Valdek (cca 70,6 - 70,8 km)
Střet: Průchod navrhované trasy vlhkými loukami s ostrůvkovitým výskytem olše lepkavé
(Alnus glutinosa) podél Mikulečského potoka.
Hodnocení a návrh opatření: Základním požadavkem je opět omezení veškerých zásahů do
lesního porostu na nejnutnější minimum, vhodnějším řešením by však byl posun trasy v km
70,8 blíže ke stávající silnici I/35.
I/23. Vlhká louka s vrbami J od Českého Lačnova (73,5 km)
Střet: Průchod navrhované trasy vlhkou loukou částečně zarostlou keřovými vrbami s
občasným výskytem olše lepkavé.
Hodnocení a návrh opatření: Střet pravděpodobně povede k destrukci tohoto porostu.
Vzhledem k tomu, že směrem na jih se v těsné blízkosti nachází obytný dům a ve směru na
sever zástavba obce, je nutno střet akceptovat.
I/24. Luční porost v trase a SZ od plánované trasy podél Třebovky (75,7 - 75,8 km)
Střet: Přemostění lučního porostu na Z - JZ svahu podél Třebovky.
Hodnocení a návrh opatření: V tomto místě je sice navrženo přemostění, nicméně
severovýchodní konec mostu je umístěn v prostoru hodnotné louky podél Třebovky. Je
vhodné prověřit možnost prodloužení mostu severovýchodním směrem tak, aby poměrně
nevelký luční porost byl zachován nedotčený. Zásah do jeho plochy povede postupně k jeho
degradaci, zmenšení, zanesení nepůvodních druhů a k postupnému zániku coby ekologicky
hodnotného porostu.
I/26. Mladějovský vrch a PP Pod skálou (80,0 - 81,6 km)
Střet: Vedení navrhované trasy tunelem pod EVL Hřebečovský hřbet CZ0530020 (jejíž
součástí je též MZCHÚ Pod skálou) a pod přilehlým lesním porostem.
Hodnocení a návrh opatření: Trasa rychlostní silnice je v místě rezervace vedena tunelem.
Toto řešení je optimální, je třeba dodržet umístění východního portálu tunelu. Při stavbě
portálu tunelu nesmí být žádným způsobem dotčen lesní porost, který tvoří ochranné pásmo
přírodní památky. Vzhledem k délce tunelu je dále nutno předpokládat, že jeho vybudování
bude spojeno s výstavbou tak jedné nebo více větracích šachet, k nimž bude nutno
vybudovat přístupové komunikace. V rámci podrobného řešení tunelu je proto nutno systém
odvětrání i veškeré další související provozy navrhnout tak, aby nedošlo ke střetu s územím
EVL nebo byly nezbytné střety zcela minimální.
Souvisejícím problémem jsou imisní dopady na porosty citlivých dřevin. Odvětrání je nutno
realizovat tak, aby byly dopady na tento ekosystém co nejmenší (ovšem při dodržení
požadavku omezení zásahu do EVL). Na druhé straně nemůže dojít k přenosu zátěže do
prostoru přilehlých obcí. Součástí projektové přípravy proto bude podrobná rozptylová studie,
která zhodnotí různé varianty řešení tunelu z hlediska vlivů na ekosystémy, ale současně i
na obyvatele okolních sídel.
I/27. Mokřad a přilehlý stromový porost S od obce Kunčina, J od trasy (82,3 km)
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Střet: Vedení trasy v bezprostřední blízkosti (cca 50 - 200 m) S okraje remízu navazujícího
na přilehlý mokřad s dominantním porostem rákosu (Phragmites australis).
Hodnocení a návrh opatření: Striktní dodržení navržené trasy, posun na jih je nevhodný.
Lokalita je uvedena zejména proto, že u následujících střetů je navržen mírný posun na jih,
trasu je pak nutno optimalizovat tak, aby v km 82 - 83 byla již vedena v původní trase.
I/28. Lesní porost S od obce Kunčina (84,8 - 84,9 km)
Střet: Průchod trasy menším lesíkem uprostřed polí.
Hodnocení a návrh opatření: Komunikace zasahuje okrajovou část lesního porostu s
převahou smrku. V rámci projektové přípravy je nutno především zabránit dalšímu posunu
trasy na sever, kde by došlo k zásahu do botanicky nejhodnotnější části porostu s poměrně
starými, vzrostlými duby. Naopak je vhodné prověřit posun trasy směrem na jih, který by zde
měl být možný bez zásadnějších problémů.

D.I.9.2. Lokality kategorie 2 (střední význam)
II/4. Smíšený stromový porost v koridoru trasy (V od Stradouně, podél hlavní silnice,
34,0 - 35,0 km)
Střet: Smíšený lesní porost v bezprostřední blízkosti trasy (cca 30 - 40 m)
Hodnocení a návrh opatření: Trasa se v tomto místě velmi výrazně přibližuje k lesnímu
porostu. Je proto nutno zdůraznit potřebu jeho zachování a nepoškození během stavebních
prací. Veškeré stavební zázemí apod. je možné realizovat na rozsáhlých okolních
zemědělských pozemcích a není tedy důvod zasahovat do lesního porostu.
II/5. Smíšený les v koridoru trasy (300 - 800 m; J od Homole; 35,5 - 36,5 km) - Háj
Střet: Smíšený lesní porost v koridoru - jižně od navrhované trasy.
Hodnocení a návrh opatření: Trasa je v tomto místě vedena raženým tunelem pod vrchem
Svatý Mikuláš. Dle projektové dokumentace zasahuje předpolí tunelu do okraje lesního
porostu, tento zásah je nutno omezit na minimum. Je vhodné prověřit možnost mírného
posunu portálu tunelu směrem na východ, aby byl zásah do lesního porostu omezen na
nejnutnější míru.
II/6. Lipová alej na polní cestě spojující Knířov s Vysokým Mýtem (42,7 km)
Střet: Přemostění polní cesty s vysazenou lipovou alejí
Hodnocení a návrh opatření: Přemostění je třeba realizovat způsobem, aby po jeho
dokončení již nebylo v budoucnu potřeba redukovat další z lip a také aby zachované lípy
nebyly omezeny v růstu. Pokud to bude možné, je vhodné zajistit přesadby lip jednak na
místa chybějících (např. seschlých) stromů, jednak podél přeložky polní cesty. V každém
případě bude podél přeložky zajištěna dosadba aleje v odpovídajícím rozsahu.
II/7. Keřový doprovod polní cesty protínající navrhovanou trasu na 43,5. km
Střet: Navrhovaná trasa protíná (přemosťuje) keřový doprovod polní cesty
Hodnocení a návrh opatření: V tomto místě je navržené přemostění cesty v délce 20 m. S
tímto opatřením lze souhlasit. Bude tak zachován i koridor pro migraci živočichů.
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II/8. Pramen ve smíšeném stromovém porostu v poli (Horní Blahov) (45,0 km)
Střet: Průchod trasy remízem s prameništěm
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se o přímý střet s porostem a prameništěm v lokalitě,
kde je poměrně dostačující prostor pro posun trasy. Vhodným opatřením je zde prověřit
posun trasy směrem na jih tak, aby komunikace remíz obcházela z jihozápadu.
II/9. Starý sad (49,5 - 49,6 km)
Střet: Průchod trasy jižním cípem starého jabloňového sadu a přilehlým lučním porostem
Hodnocení a návrh opatření: Staré sady jsou poměrně vítaným útočištěm zvěře a tento sad
se navíc nachází v poměrně prudším svahu. Proto je vhodné prověřit možnost prodloužení
mostu až za okraj sadu. Nicméně je nutno brát v úvahu, že směrové i výškové uspořádání
mostu se může změnit z důvodu ochrany VKP Švábenice (plocha č. I/12), která má v tomto
případě přednost. Realizace opatření k ploše I/12 (mírný posun na jih) by pravděpodobně
částečně ochránila i tuto lokalitu.
II/12. Jehličnatý les J od obce Starý Valdek (cca 70,8 - 71,0 km)
Střet: Průchod navrhované trasy uvedeným lesním porostem
Hodnocení a návrh opatření: Základním požadavkem je opět omezení veškerých zásahů do
lesního porostu na nejnutnější minimum, je však vhodné prověřit i možnost posunu trasy
blíže ke stávající silnici I/35 (viz komentář k ploše č. I/21).
II/13. Luční porost S od obce Kunčina, průchod trasy (81,6 - 81,7 km)
Střet: Portál tunelu zasáhne do lučního porostu
Popis: Jedná se o střet s obhospodařovanou, druhově spíše chudou loukou v prostoru
východního portálu tunelu pod Mladějovský vrchem. Základním opatřením je omezení
stavebních prací na nejnutnější minimum.
II/16. Dva smíšené lesíky uprostřed polí (83,4 - 83,6 km)
Střet: Průchod trasy severním lesíkem, druhý se nachází v koridoru trasy (cca 150 - 400m)
Hodnocení a návrh opatření: Vzhledem k tomu, že nelze prakticky realizovat takový posun
trasy, který by se oběma lesním porostům vyhnul, je nutno alespoň omezit zásah do
dotčeného porostu na nejnutnější minimum.
II/17. Lesní porost 85,5 - 85,8 km
Střet: Průchod trasy lesním porostem.
Hodnocení a návrh opatření: Porost má význam především jako útočiště pro zvěř, z
botanického hlediska není příliš významný. V rámci optimalizace trasy je navržen mírný
posun směrem na jih (z důvodu ochrany plochy I/28), který povede ke zmírnění dopadů i do
tohoto lesního porostu. Optimální je takové řešení, které zasáhne pouze jižní část lesa
namísto jeho rozdělení na dvě části.

D.I.9.3. Lokality kategorie 3 (malý význam)
Střety s lokalitami kategorie III budou následující:
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-

III/1. Stromový porost u zahrádkářské kolonie podél Vanického potoka (Peklovce)
(41,2 - 41,4 km) - přemostění o délce 70 m se jeví dostačující, případně bude
optimalizováno dle migrační studie

-

III/1a Aleje u silnic spojující Vysoké Mýto a Vraclav a silnice spojující Vysoké Mýto a
Domoradice (40,5 km), odstraněné stromy je třeba nahradit geograficky původními
dřevinami

-

III/1b Alej u silnice spojující Vysoké Mýto a Vanice (42 km), odstraněné stromy je
třeba nahradit geograficky původními dřevinami

-

III/2. Lesní porost Amerika (MÚK Džbánov) (43,7 - 44,9 km) - lesem prochází spojka z
MÚK Džbánov k silnici I/35, částečně v trase současné místní komunikace

-

III/3. Převážně jehličnatý porost malého rozsahu (Bousovka) (51,5 km) - zde je nutno
předpokládat, že dojde k destrukci porostu

-

III/5. Topolová alej Z od obce Janov (63,6 km) - zajistit dosadby aleje v odpovídajícím
rozsahu

-

III/6. Topolová alej J od obce Janov (65,5 km) - zajistit dosadby aleje v odpovídajícím
rozsahu

-

III/8. Přemostění J přítoku Pařezu (78,85 km) - přemostění je nutno realizovat

-

III/9. Lesní porost Hraniční les (75,0 km) - průchod trasy lesem - odklon trasy zde
zřejmě není možný, navíc by pravděpodobně způsobil plošněji rozsáhlejší dopad na
další hodnotné lokality

- III/10. Obecní les (souběžný s Třebovkou) - trasa prochází J okraj (75,4 - 75,6 km)
- III/11. Stromový porost podél Třebovky - JV od plánované trasy (při S okraji Dolního
pole) (75,3 - 75,6 km) - průchod trasy přes vodoteč, resp. přemostění
- III/12. Třebovka - v době terénního průzkumu byl nalezen pouze uměle vyhloubený a
napřímený kanál (příkop) zarostlý běžnou vlhkomilnou vegetací, avšak zcela bez
vody). Dle dostupných informací ale kanál sezónně slouží svému účelu, a proto je
nutno realizovat přemostění, což je žádoucí i vzhledem k přilehlým hodnotným
plochám I/24 (75,7 km).
- III/14. Dětřichovský potok a přilehlá louka (77,0 km). Potok sice existující a tekoucí,
avšak zarůstající ruderálními druhy invazního charakteru - netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera). Louka je druhově velmi málo bohatá, převládají nitrofilní
druhy - šťovík koňský (Rumex hydrolapathum) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Vše nasvědčuje intenzivnímu zemědělskému hospodaření - zásahu do louky se není
možno vyhnout, vzhledem k navrženému přemostění stromového porostu podél
Dětřichovského potoka je však nutno během stavby nezasahovat žádným způsobem
do toku.
- III/15. Stromový porost při cestě podél Dětřichovského potoka (77,1 km) - jedná se o
poměrně úzký pás stromů v prudkém svahu tvořící doprovod Dětřichovského potoka.
Z dřevin se vyskytují bříza bílá (Betula pendula), duby (Quercus sp.), třešeň ptačí
(Cerasum avium), občas lípa srdčitá (Tilia cordata), výjimečně je přítomen jilm (Ulnus
sp.), stromové vrby (Salix cf. alba); keřové patro nepříliš vyvinuté je zastoupeno
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lískou obecnou (Corylus avellana), bezem černým (Sambucus nigra) a vrbou jívou
(Salix caprea). V podrostu přítomny převážně kopřiva (Urtica dioica), netýkavka
žláznatá (Impatiens glandulifera), sporadicky se vyskytuje konvalinka vonná
(Conavalaria majalis). Z uvedeného složení lze usuzovat na značnou ruderalizaci
porostu nejen vlivem okolního hospodaření, blízkosti lidských obydlí, ale též na
plošnou redukci. Porost je z jedné strany ohraničen Dětřichovským potokem, za
kterým navazuje louka (směrem na Z - viz III/14) - zde v nejširších místech dosahuje
cca 25 m a z druhé strany polní cestou (směrem na V), kde se max. šíře porostu
pohybuje kolem cca 10 m. Za cestou porost vytváří druhý pás, na nějž navazují
zemědělsky obhospodařované pozemky. Přemostění je vhodné prodloužit až za
hranici stromového porostu (a též koryta potoka - viz výše), neboť jeho další redukce
není žádoucí.
- III/18. Lesní porost jižně od trasy (85,6 - 86,1 km) - les s převahou smrku a modřínu
bez vyvinutého podrostu, zásah se mírně dotýká jeho severního okraje, další posun
na sever je však nežádoucí z důvodu ochrany jiných ploch (zejména I/28).
- III/19. Pás listnatých dřevin s funkcí větrolamu při polní cestě severně od Radišova,
lokální biokoridor (87,5 km) - nutno dořešit přechod polní cesty přes rychlostní silnici
tak, aby byla zachována migrační funkce vegetačního pásu.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována v dostečné podrobnosti pro hodnocení vlivů na životní prostředí. Řešení
těchto vlivů je zohledněno v podmínkách návrhu stanoviska EIA.

D.I.10. Vlivy na chráněná území přírody
V okolí trasy silnice R35 se nachází několik území či lokalit vymezených k určité formě
ochrany, popřípadě navržených k ochraně. Jedná se o:
Zvláště chráněná území:
-

přírodní rezervaci Bažantnice v Uhersku (v části před počátkem hodnoceného úseku
R35)

-

přírodní památku a Nedošínský háj mezi obcemi Nedošín a Tržek

-

navrhovanou přírodní památku Niva Loučné u Hrušové

-

přírodní památku Pod Skálou v oblasti Mladějovského vrchu při obci Kunčina

Lokality soustavy Natura 2000:
-

evropsky významnou lokalitu Uhersko (v části před počátkem hodnoceného úseku
R35, bylo hodnoceno v rámci procesu EIA pro předcházející úsek)

-

navrženou evropsky významnou lokalitu Hřebečovský hřbet rovněž v oblasti
Mladějovského vrchu
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Významné krajinné prvky navržené k registraci:
-

navržený významný krajinný prvek Homole u Vraclavi

-

navržený významný krajinný prvek Švábenice u Cerekvice nad Loučnou

-

navržený významný krajinný prvek Bledule u Mikulče

Téměř všem těmto lokalitám se navržená silnice R35 vyhýbá, je možné zaznamenat čtyři
výjimky:
-

navržené VKP Homole trasa podchází tunelem

-

navržené VKP Švábenice trasa přechází v jeho jižním okraji, částečně mostem

-

PP Pod Skálou trasa podchází tunelem Dětřichov

-

EVL CZ0530020 Hřebečovský hřbet trasa podchází rovněž tunelem Dětřichov

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že kontakt silnice s chráněnými územími je minimální
a dotýká se jen kraje navrženého VKP Švábenice. V tomto případě je doporučeno prověřit v
dalších stupních projektu možnost posunu trasy na jih mimo prostor VKP, případně (či
současně) prodloužení mostu přes Končinský potok.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.10. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.11. Vlivy na ÚSES
V území, jímž navržená silnice R35 prochází, je vymezena poměrně hustá síť územního
systému ekologické stability. Biokoridory ÚSES jsou vymezeny s cílem umožnit migraci
živočichů i rostlin v území a propojit navzájem jednotlivé populace. Biocentra představují
místa v krajině, která umožní organismům dlouhodobou existenci.
Rychlostní silnice má v krajině velký dělící účinek, migrace přes těleso silnice je pro většinu
živočichů nemožná, v místech migračních tras je proto nutné navrhnout technická opatření
(mosty, propustky) tak, aby byl dělící efekt silnice minimalizován. Dostatečně dimenzované
propustky je zapotřebí navrhovat zejména v místech stávajících, ale i navržených
biokoridorů.
Místa přechodu prvků územního systému ekologické stability jsou navržena takto:
Nadregionální ÚSES:
-

Biokoridor nadregionálního významu K 83 - na km 67,090 je navržen most o délce
70 m a výšce 7 m.

-

Biokoridor nadregionálního významu K 93 - trasa je vedena v km 79,8 Dětřichovským
tunelem bez vlivu na biokoridor.

-

Biokoridor nadregionálního významu K 93 - v km 81,7 trasa je těsně po výjezdu z
Dětřichovského tunelu vedena v hlubokém zářezu přes biokoridor.
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Biokoridor nadregionálního významu K 93 - na km 85,500 je navržen most přes
přeložku polní cesty o délce 30 m a výšce 13 m.

Regionální ÚSES:
-

Biokoridor regionálního významu RK 843 - komunikace je vedena tunelem pod
vrchem Homole.

-

Biokoridor regionálního významu RK 848 - komunikace je vedena 475 m dlouhým
tunelem na 35,8 km bez vlivu na biokoridor

-

Biokoridor regionálního významu RK 846 - komunikace přemostí biokoridor 11 m
vysokým a 80 m dlouhým mostem.

-

Regionální biokoridor RK 887 - komunikace biokoridor přemostí v místě
Mikulečského potoka na 70,5 km, a to 14 m vysokým, 400 m dlouhým mostem.

-

Regionální biocentrum Pod Červenou horou na 81,5 km - komunikace je v této oblasti
vedena tunelem Dětřichov.

Lokální ÚSES:
-

Lokální biokoridor na cca 38,2 km - komunikace přemostí biokoridor 5 m vysokým a
20 m dlouhým mostem

-

Lokální biocentrum mezi km 41,0-42,0 - komunikace přechází přes Vanický potok a
místní komunikaci mostem o délce 70 m a výšce 7 m

-

Lokální biocentrum na 45 km - komunikace je zde vedena v náspu bez zohlednění
existence biocentra. V tomto místě je požadována ochrana lokality a posun trasy na
jih tak, aby porost byl zachován.

-

Biokoridor podél Blahovského potoka na 45,8 km - komunikace přechází přes potok
mostem o délce 20 m a výšce 5 m

-

Lokální biocentrum na km 48,2 - komunikace vedena v náspu v části biocentra, které
je v současnosti polem.

-

Lokální biocentrum v regionálním biokoridoru na km 50,0 - komunikace biokoridor
přemostí 21 m vysokým a 400 m dlouhým mostem.

-

Lokální biokoridor v 52,8 km varianty Sedliště - jih - komunikace biokoridor přemostí
6,5 m vysokým a 50 m dlouhým mostem.

-

Lokální biokoridor na 55,6 km - biokoridor je navržen na poli, v současnosti je
nefunkční. Návrh trasy zde nepočítá se zvláštním opatřením. Ve vzdálenosti 250 300 m proti směru i ve směru staničení jsou navrženy mosty. Na km 55,280 je to
most přes silnici III/36016 o délce 20 m a výšce 7,7 m. Na km 55,860 je navržen větší
most o délce 70 m a výšce 11 m.

-

Lokální biocentrum U Školky v km 70,7 - komunikace je těsně před biocentrem
navržena v mostu přes potok a I/35. Most má navrženu délku 400 m a výšku 9 - 10
m. Vlastní biocentrum však komunikace prochází pevážně náspem.

-

Lokální biokoridor na km 71,8 - komunikace biokoridor přemostí 6 m vysokým a 20 m
dlouhým mostem.
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-

Lokální biokoridor na km 87,5 - biokoridor je funkční, tvoří jej pás vegetace podél
polní cesty. Silnice R35 je zde vedena v zářezu, přes který povede polní cesta
mostem.

-

Lokální biokoridor na km 90,2 - biokoridor je navržen, v současnosti nefunkční. Návrh
silnice existenci biokoridoru nezohledňuje, těleso je zde vedeno v náspu o výšce 6,5
m

Jak je patrné z uvedeného přehledu, většina křížení s prvky ÚSES je řešena mosty a
přechody s dostatečnou výškou a délkou pro migraci živočichů. Pokud je přechodem most
přes komunikaci nebo přes potok, je třeba jeho délku dimenzovat tak, aby pod mostním
objektem byla dostatečná šířka suché volné plochy, kterou mohou pro přesun využít i
středně velcí savci. Dimenzi průchodů je třeba ověřit v migrační studii v rámci dalších stupňů
přípravy projektu.
Problémová místa z hlediska ÚSES jsou:
-

km 41,2 - 41,4, kde je vhodné prodloužit most východním směrem tak, aby překlenul
i navazující biocentrum. Ozelenění komunikace je třeba navázat na zeleň biocentra

-

km 45, kde je nutný posun trasy směrem na jih i z důvodu ochrany přírody a
prameniště. Tento posun vyřeší střet s lokálním biocentrem.

-

km 48,2, kde trasa prochází přímo přes biocentrum. Prodloužení mostu na téměř
čtyřnásobek délky není vzhledem k stavu biocentra (polní kultura) vhodné. Posun
trasy mimo biocentrum není také kvůli jeho prostorovému uspořádání možný.
Vzhledem k tomu, že biocentrum je tvořeno převážně polní kulturou, doporučujeme
vymezit biocentrum v mírně severnější poloze mimo kontakt s R35 a pomocí
vegetačních úprav navázat toto biocentrum jeho okraji na regionální biokoridor.

-

km 55,6, kde přímo v trase biokoridoru není navržena žádná propust, mosty ve
vzdálenosti do 300 m od nefunkčního biokoridoru na obě strany podél silnice však
budou při vybudování naváděcího ohrazení silnice a ozelenění jejího okolí
představovat dostatečnou možnost migrace pro živočichy do velikosti středně velkých
savců.

-

km 67,2, kde trasa kříží osu nadregionálního biokoridoru. Dostatečně dimenzovaný
most je navržen 150 m severovýchodně od osy biokoridoru. Biokoridor je v těchto
místech veden po poli, pro migraci budou živočichové moci využívat navržený most.
Přestože tento most není na přímé spojnici dvou velkých lesních porostů, které
biokoridor spojuje, je o několik desítek blíže výběžku lesního porostu jižně od silnice.

-

km 70,0 - 71,0 - pro zajištění funkce regionálního biokoridoru je vhodné prověřit
možnost prodloužení mostu přes Mikulečský potok směrem na západ k centrální části
severní lesní plochy. Dále je doporučena realizace průchodu s funkcí lokálního
biokoridoru při východním okraji lesa, kde bude most přes místní komunikaci. V km
70,7 komunikace dále přetíná lokální biocentrum. Vzhledem k tomu, že biocentrum je
vymezeno v lesním porostu, který se nijak zásadně neodlišuje od okolního porostu,
nepředstavuje dotčení této části porostu nepřijatelný zásah, neboť obdobná funkce je
reprodukovatelná v témže lesním porostu.
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-

km 81,7 - osa nadregionálního biokoridoru je vedena těsně za vyústěním tunelu.
Silnice bude oplocena v celé délce i nad vyústěním tunelu. Toto opatření eliminuje
riziko střetu zvířat s dopravními prostředky na R35 a navede migrující zvířata na
odchýlenou osu biokoridoru nad vyústění tunelu. Okolí bude vegetačními úpravami
vhodně upraveno pro navedení živočichů nad vyústění tunelu.

-

km 85,5 - silnice přetne osu nadregionálního biokoridoru v lesním porostu. Migrační
funkce bude umožněna blízkým mostem, který je navržen cca 50 m od lesa. Silnice
bude oplocena, živočichové tak budou navedeni k mostu. Okolí silnice musí být
upraveno tak, aby umožňovalo průchod vegetací až k mostu, tzn. výsadby zeleně na
náspu a v okolí silnice musí navazovat na lesní porost.

-

km 87,5 - migrační trasa bude zachována pouze po mostě na polní cestě nad
rychlostní silnicí. V samostatné migrační studii bude dořešena případná úprava
mostu tak, aby umožňoval i migrační funkci.

-

km 90,2 - v návrhu komunikace není zohledněn předpokládaný biokoridor. Vzhledem
k tomu, že komunikace je vedena v náspu, měl by být v tomto nebo blízkém místě
naprojektován propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných savců, který
bude respektovat plánovaný biokoridor.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.11. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.12. Vliv na flóru
Vlivem výstavby bude trvale odstraněn rostlinný kryt v trase budoucí komunikace. Vzhledem
k tomu, že se jedná především o kulturní rostliny agroekosystémů nebo kulturních
ekosystémů, nepředstavuje odstranění rostlinného krytu významnou újmu na životním
prostředí. Pro omezení zásahů do vegetace jsou v rámci předložené dokumentace navržena
dílčí opatření k optimalizaci trasy R35 (viz kap. D.I.9. a D.IV.).
Při výstavbě silnice R35 bude nutné na několika lokalitách odstranit dřeviny rostoucí mimo
les nebo lesních porostů. Větší skupiny dřevin, do nichž komunikace zasáhne, se nacházejí
v těchto lokalitách:
-

km 31 - topolové stromořadí

-

km 35 - porost stromových vrb s příměsí olše u Stradouně

-

km 35,5 - západní portál tunelu Homole zasahuje do keřových porostů vrchu Homole
(mimo VKP)

-

km 36 - východní portál tunelu se dotkne okraje lesa (smrková monokultura)

-

km 40,5 - aleje u silnice spojující Vysoké Mýto a Vraclav a silnice spojující Vysoké
Mýto a Domoradice

-

km 42 - alej u silnice spojující Vysoké Mýto a Vanice

-

km 41,2 - stromový porost u zahrádkářské kolonie podél Vanického potoka (Peklovce)

-

km 42,7 - lipová alej

-

km 45 - smíšený stromový porost s pramínkem (navržena úprava trasy)

-

km 50 - lesní porost Švábenice (navrženo prodloužení mostu nebo mírná úprava trasy
směrem na jih)

-

km 51,5 (jen var. Sedliště - sever) - drobný jehličnatý porost

-

km 63,5 - topolová alej

-

km 65,5 - topolová alej

-

km 66,5 - zásah do okraje lesního porostu (smrky)

-

km 69 - 70 - zásah do okraje lesního porostu (navržena úprava trasy)

-

km 77 - 77,1 - Dětřichovský potok a přilehlá louka

-

km 71 - zásah do okraje lesního porostu (smrky)

-

km 75 - 76 - průchod drobnějšími lesními porosty v okolí Třebovky

-

km 77 - stromový porost podél Dětřichovského potoka

-

km 83,4 - drobný smíšený les s převahou smrku

-

km 84,8 - drobný lesík uprostřed polí, částečně dubový (navržen posun trasy)

-

km 85,5 - 86 - drobnější lesní porosty, smrk s příměsí mořínu a dalších dřevin

-

km 87,5 - průchod pásem topolů podél polní cesty severně od Radišova
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Za tyto dřeviny bude provedena náhradní výsadba v odpovídajícím rozsahu. Jedná se
jednak o výsadbu doprovodné zeleně v okolí nové rychlostní silnice, dále o dosadbu alejí
podél přeložek místních komunikací, vhodnými lokalitami pro výsadby jsou také plochy
navržených (zatím nefunkčních) prvků ÚSES.
Výsadby dřevin podél komunikace mají za účel zapojit tuto stavbu do krajiny a měly by být
proto v maximální míře realizovány zejména podél náspů, mostů a v místech zásahu do
stávajících ploch dřevin. Při výsadbách budou využívány druhy odpovídající potenciální
vegetaci zájmového území. Jedná se o dubohabřiny, místy též lužní porosty v podobě olšin,
především kolem toků či na podmáčených lokalitách nejčastěji jako mozaika s vlhkými
loukami. Z dřevin potenciální dřevinné skladby se tudíž jeví jako nejvhodnější druhy:
-

pro oblasti dubohabřin (většina zájmového území): habr obecný (Carpinus betulus),
dub letní (Quercus robur), dub zimní (Q. petraea), javor mléč (Acer platanoides),
javor klen (A. pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), třešeň ptačí (Cerasus avium), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), trnka obecná (Prunus spinosa)

-

pro oblasti olšin (vlhká stanoviště především v nivách řek): střemcha obecná (Prunus
padus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa srdčitá
(Tilia cordata), brslen evropský (Euonymus europaeus), kalina obecná (Viburnum
opulus)

V těchto lokalitách je navíc třeba zcela vyloučit výsadbu jehličnatých dřevin a omezit
případnou expanzi bezu černého (Sambucus nigra).
U dosadeb alejí podél přeložek místních komunikací bude respektována návaznost na
existující stromořadí v dané lokalitě. V případě dosadeb prvků ÚSES bude postupováno
podle příslušného projektu ÚSES.
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin byl zaznamenán především v lokalitách Mladějovský
vrch a Homole, které trasa prochází tunelem a zásah do příslušných porostů se
nepředpokládá (při dodržení opatření uvedených v předložené Dokumentaci). Další lokalitou
je navržené VKP Švábenice, které silnice přechází mostem, samotná trasa zasahuje do
okraje porostu. Zde je navrženo opatření k optimalizaci trasy.
Krátce před zahájením výstavby je nutno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny provést detailní průzkum celého území a případně provést záchranný
transport všech jedinců zvláště chráněných rostlin do vhodných biotopů v blízkosti původního
výskytu. To se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb: přeložek
navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit pro mezideponie
zeminy a podobně.
Dále je nutno zamezit dočasnému záboru významných biotopů pro účely stavebního zázemí,
deponií apod.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.12. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.13. Vliv na faunu
D.I.13.1. Přímý vliv na faunu žijící v prostoru plánované výstavby
Vliv na faunu žijící přímo v ploše výstavby bude trvalý, realizací záměru však nebude
poškozeno významné množství živočichů. Mobilnější druhy (ptáci, větší savci, létavý hmyz)
opustí prostor výstavby s přiblížením stavebních prací. Půdní organismy budou přemístěny
společně se zeminou a pravděpodobně v převážné míře zahynou. Vzhledem k charakteru
ekosystémů, kterými trasa prochází, a při dodržení níže uvedených opatření lze
předpokládat, že přímé dopady stavby se omezí vesměs na běžné druhy bez většího
ochranářského významu.
Trasa komunikace se vesměs vyhýbá cennějším biotopům, v některých místech byla
navržena dílčí opatření k další optimalizaci její trasy tak, aby byly vlivy na živou přírodu
omezeny jen na nejnutnější míru. Vyhodnocení vlivů stavby na jednotlivé biotopy a návrh
příslušných opatření jsou uvedeny v kapitole D.I.9. předložené dokumentace.
Krátce před zahájením výstavby je nutno provést detailní průzkum celého území a případně
provést záchranný transport všech jedinců zvláště chráněných druhů živočichů do vhodných
biotopů v blízkosti původního výskytu. Záchranný přesun je významný zejména u druhů s
omezenou mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.). To se týká především
lesních ploch, okolí vodních toků (včetně nejdrobnějších), luk a veškerých porostů dřevin.
Veškeré průzkumy i případné záchranné přesuny musí být provedeny se striktním dodržením
požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
V místech výskytu obojživelníků v blízkosti vodních ploch a potoků je nutné zhotovit v době
výstavby dočasné zábrany, které navedou živočichy mimo místa dotčená stavbou. Tyto
zábrany mohou být instalovány i pro následný provoz silnice. Vhodné opatření je též
vybudování malých vodních nádrží (nebeských rybníčků) - vyhloubení jam o výměře několika
m2, které zajistí biotopy pro obojživelníky bez nutné migrace přes silnici.
V území se vyskytuje větší množství druhů ptáků. Ptáci jsou chráněni podle § 5a zákona č.
114/1992 Sb., mj. před úmyslným poškozováním nebo ničením jejich hnízd a vajec nebo
odstraňováním hnízd. V důsledku odstraňování dřevin (stromů i keřů) by mohlo dojít k
poškození hnízd. Je proto nezbytné, aby veškeré odstraňování dřevin proběhlo v zimních
měsících mimo hnízdní období.
Dále je nutno zamezit dočasnému záboru významných biotopů pro účely stavebního zázemí,
deponií apod.

D.I.13.2. Vliv na migraci
Vliv realizace nové komunikace na migraci živočichů je nejednoznačný. Silnice R35 vytvoří
významnou dělicí bariéru, která bude procházet celým územím ve směru SZ - JV. Na druhé
straně však tato silnice odvede většinu automobilů ze souběžně vedené silnice I/35. Tato
silnice již v současnosti tvoří migrační bariéru, jejíž význam dále naroste po dokončení R35
do MÚK Ostrov. Je proto možné konstatovat, že výsledný dělící efekt silnic R35+I/35 bude v
řadě lokalit nižší než by tomu bylo při zachování veškerého provozu pouze na silnici I/35.
Podmínkou je ovšem realizace příslušných opatření k zajištění průchodnosti silnice R35.
Zvláště významnými lokalitami z hlediska migrace jsou:
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-

lesní celky a navazující louky mezi obcemi Janov a Opatovec, zejména část
Gajer - Starý Valdek. Trasa zde prochází mezi dvěma rozlehlými lesními celky a
částečně vlhkými loukami. Silnice R35 zde vytvoří bariéru, která bude průchozí pouze
v jednom místě - v prostoru přemostění Mikulečského potoka, tj. na východním okraji
obou lesů. Zde je vhodné zvážit prodloužení mostu západním směrem až k lesu, aby
tento most zasahoval blíže k lesnímu porostu, a tím se vytvořil průchod blíže ke
středu lesního porostu. Dále je nezbytné zajistit oplocení celého úseku R35, neboť v
opačném případě je nutno očekávat migraci zvěře přes tuto komunikaci. Druhou
migrační trasu je vhodné realizovat v místě přemostění místní komunikace Mikuleč Gajer při západním okraji lesního komplexu (rozšíření mostku). Přesné parametry
technického řešení budou určeny samostatnou migrační studií v dalším stupni
projektové přípravy.

-

lokality v blízkosti plánované trasy vodních nádrží (pedevším okolí Litomyšle a
Opatovce), kde lze pedpokládat výskyt obojživelníků. Na těchto lokalitách je nutno
provést podrobnější biologický průzkum zaměřený zejména na zjištění tahových cest
těchto živočichů a podle výsledků průzkumu učinit taková opatření, aby nedocházelo
k jejich úhynu vlivem provozu na komunikaci.

V následujícím přehledu jsou pak shrnuta obecná opatření, platná pro celou trasu silnice
R35:
-

veškeré přechody vodotečí (včetně nejdrobnějších) budou provedeny mosty nebo
mostky, zatrubnění je nepřípustné. Mostky je nutno navrhnou tak, aby vedle vlastní
vodoteče byl ponechán pruh suché půdy pro průchod alespoň drobných živočichů.

-

v místech významnějších migračních tras (zejména biokoridory ÚSES, ale i v
ostatních místech, kde dochází ke střetu s migračními trasami) budou mosty
dimenzovány tak, aby byl zajištěn dostatečný průchod pro zvířata dle charakteru
příslušného biokoridoru

-

v místech, kde je třeba zabránit vstupu zvěře na vozovku (zejména v blízkosti lesních
porostů), budou instalována vhodná technická zařízení (nap. ploty, zábrany). Ještě
vhodnější je realizovat oplocení podél celé trasy, což je i v současnosti častá praxe.

-

v rámci dalších projektových prací bude zpracována podrobná migrační studie, která
upřesní konkrétní migrační trasy a navrhne technické parametry a úpravy jednotlivých
průchodů

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.13. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Lze jen doplnit, že tento vliv je řešen
několika podmínkami návrhu stanoviska EIA.
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D.I.14. Vlivy na lesy
Navržená trasa silnice R35 zasahuje do lesních porostů v minimální ploše. V některých
místech silnice nebo její těleso, prochází okrajem lesa, jinde protíná lesní porost v krátkém
úseku. Střety s lesními porosty jsou následující:
-

km 35,5 - 36,5: Smíšený les v koridoru trasy (J od Homole). Trasa je vedena pod
jihozápadním cípem kopce Homole tunelem. Lesa se dotkne v jeho severní části v
délce 24 m, ochranného pásma v délce cca 60 m.

-

km 50,0 - 50,4: Lesní porost Švábenice. Záměr prochází cca 250 m ochranným
pásmem a protíná jižní cípy lesa v délce 415 m. Část úseku nad lesním porostem
Švábenice bude přemostěna.

-

km 63,6: Topolová alej Z od obce Janov. Alej bude přetnuta výstavbou v její SV části,
zasaženo bude ochranné pásmo (100 m) a 14 m porostu v základní trase a 18 m v
subvariantě Janov.

-

km 65,5: Pozemky určené k plnění funkcí lesa bez stromového porostu. Trasa
protíná pouze ochranné pásmo lesa v délce 120 m.

-

km 66,5: Lesní porost Z od obce Gajer, J od plánované trasy. Na SV okraji střet s
trasou. Ochranné pásmo bude výstavbou zasaženo přibližně v délce 570 m, les bude
zasažen v délce 94 m na SV okraji.

-

km 69,0 - 70,0: Převážně jehličnatý les mezi obcemi Gajer a Starý Valdek. Navrhovaná trasa prochází jižním okrajem porostu - přes ochranné pásmo povede v délce
cca 350 m, přes vlastní porost v délce 218 m a 330 m.

-

km 70,7 - 71,0: Jehličnatý les J od obce Starý Valdek. Tělesem komunikace bude
zasaženo ochranné pásmo v celkové délce 100 m a SV cíp lesa v délce 300 m.

-

km 75,0: Lesní porost Hraniční les. Trasa je vedena v délce 350 m ochranným
pásmem, v délce 72 m prochází přes S část lesa.

-

km 75,5: Obecní les (souběžný s Třebovkou) - J okraj. Stavbou bude zasažen jižní
cíp porostu v délce 100 m, ochranného pásma se trasa dotkne v délce 150 m.

-

km 75,9 - 76,0: Lesní porost Z od obce Dětřichov, JV od plánované trasy. Navržená
trasa zasahuje pouze do ochranného pásma tohoto porostu v délce 250 m.

-

km 77,1: Stromový porost při cestě podél Dětřichovského potoka. Je navrženo
přemostění nad porostem. Celková délka přechodu nad lesními pozemky je 24 m,
délka průchodu ochranným pásmem lesa je 100 m.

-

km 83,5: Dva smíšené lesíky uprostřed polí. Trasa prochází středem severněji
položeného lesíku, zasáhne jej v délce 67 m, délka průchodem ochranným pásmem
lesa činí 100 m.

-

km 84,9: Lesní porost S od obce Kunčina. Plánovaná komunikace prochází porostem
v délce 59 m a ochranným pásmem lesa v délce 100 m.

-

km 85,4 - 85,8: Lesní porost SZ od Radišova. Trasa prochází středem lesního
porostu (311 m) a jeho ochranným pásmem (200 m).
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km 87,5: Pás topolů s funkcí větrolamu při polní cestě severně od Radišova. Střed
pásu topolů bude přerušen výstavbou. Zasaženo bude 20 m šířky pásu a ochranné
pásmo v délce 100 m.

V rámci Dokumentace EIA jsou formulována opatření s cílem omezit zásahy do lesních, či
obecněji stromových porostů na minimum. Bohužel není možné se v některých případech
zásahu zcela vyhnout, a to často i z důvodu, že by to v konkrétním místě mohlo představovat
zásah do biotopu cennějšího, případně tomu brání podmínky technické, modelace terénu
apod. Při formulaci návrhů se přitom vycházelo z předpokladu, že vzhledem k stavu a
složení lesních porostů v posuzovaném území je vhodnější variantou zásah do jeho okraje,
než zásah celého porostu středem, či jiné jeho rozdělení na dva podobně velké celky.
Je pravdou, že právě okraj lesních porostů často pedstavuje pestrá ekotonová společenstva,
která plní navíc i nezanedbatelnou funkci bariéry blokující v pozitivním smyslu pohyb vody,
prachových částic, ale třeba i semen (nepůvodní druhy apod.). Zvláště výrazně se jejich
význam projeví v případě, že je opláštění lesa tvořeno pestrou skladbou stanovištně
původních listnatých keřů s přimíšenými listnatými stromy s navazujícím pestrým bylinným
lemem. Z provedeného terénního průzkumu však vyplývá, že střetů s takto významnými
společenstvy je minimum. Dotčené lesní plochy pedstavují velmi často monokulturní les,
jehož opláštění tvoří pouze trnka či šípek (ne vždy zcela zapojený) a bylinné patro resp.
vyvinutý bylinný lem zcela nebo takřka chybí, např. z důvodu sousedství s intenzivně
obhospodařovaným polem či loukou. Opláštění porostu v okolí silnice tak může při správně
navržených vegetačních úpravách vhodně ochránit okraj lesa a doplnit v současnosti
chybějící přechodové pásmo.
Dalším problémem, který souvisí s odstraněním okrajových částí lesních porostů, ovšem
může být odlesnění okrajových částí porostů z hlediska ovlivnění vodního režimu, vzniku
půdní eroze či ohrožení takto odkrytých porostů větrem (viz výše význam ekotonu). Tato
problematika bude řešena v podrobnější studii, která bude zadána v další fázi projektové
přípravy po výběru definitivní varianty, vyřešení drobných posunů trasy, jejím přesném
zaměření v terénu a přesném určení míry dotčení jednotlivých lesních porostů.
Proti průchodu středem porostů hovoří několik faktorů. Jednak větší celek funguje bezesporu
lépe coby ekosystém a je celkově stabilnější. Dvě menší plochy budou méně stabilní a
zranitelnější než jedna velká plocha, byť při okraji dočasně narušená - v rámci výsadeb se
mj. počítá s následnou dosadbou stanovištně původních dřevin, a to i keřů. Navíc při
rozdělení na dvě části by se se zásahem musely vyrovnávat plochy dvě, které by při
poloviční velikosti byly zasaženy obdobnou měrou jako plocha dvojnásobná, zdolávaly by
tudíž relativně větší zátěž (v případě rozdělení remízů a drobných lesních celků). Lesy
dotčené stavbou jsou navíc převážně lesy kulturní s převahou smrku, případně s přimíšeným
modřínem či borovicí a jsou poměrně druhově chudé (jako většina monokultur).
U většiny monokultur se rovněž počítá s jejich těžbou a obnovou porostu. I když je
skutečností, že v současné době se např. ve smrkových monokulturách při těžbě často
hospodaří podrostně, nikoliv holosečně, není to zdaleka pravidlem.
Rovněž z hlediska vlivů na faunu se varianta vedení trasy při okraji porostu s jeho případným
narušením jeví jako vhodnější, při rozdělení na dva podstatně menší celky by daný biotop
nemusel některým druhům již prostorově vyhovovat či dostačovat.
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V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že pás vykácený během stavebních prací a rozdělující
lesní porost na dvě části většinou představuje likvidaci větší části dotčeného porostu, než
zásah vedený při jeho okraji.
Z výše uvedených důvodů je proto preferováno zasažení malé části okraje než vedení
středem porostu.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.14. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.15. Vliv na sídla
Výstavba silnice R35 v současném návrhu trasy si nevyžádá demolici žádné budovy.
Těsnější kontakt se zástavbou bude mít nová komunikace v následujících lokalitách:
-

v Hrušové, kde trasa překonává mostem stávající silnici I/35 a železnici. Trasa R35 je
navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okraje obce.

-

v Cerekvici nad Loučnou, kde trasa vede v souběhu s I/35. R35 je navržena nejblíže
150 m od zástavby

-

v obci Řídký se trasa v základní variantě pibližuje k areálu Dřevokomplexu na
vzdálenost 150 m, od obytné zástavby je vzdálená cca 300 m. Ve variantě Sedliště
jih je osa komunikace od areálu Dřevokomplexu navržena ve vzdálenosti 60 m, od
obytné zástavby cca 260 m.

-

v Litomyšli odděluje varianta Sedliště-jih místní část Kornice od zbytku města.
Kornice jsou samostatnou sídelní jednotkou, mezi okrajem obytné zástavby a
okrajem vlastního města je vzdálenost cca 1 km, silnice vede cca 500 m od obytné
zástavby Kornice. Stávající dopravní spojení Litomyšle a Kornice bude zachováno.

-

v Janově je základní trasa navržena ve stopě stávající I/35, tj. ve vzdálenosti 100 m
od zemědělského areálu na západ obce. Subvarianta Janov je zde vedena ve
vzdálenosti cca 200 m

-

ve Starém Valdeku je trasa navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okrajové zástavby

-

v Novém Valdeku je trasa navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okrajové obytné
zástavby

-

v Českém Lačnově se osa komunikace přibližuje na 60 m k obytnému domu a 150 m
k čerpací stanici pohonných hmot

-

v Dětřichově je trasa navržena ve vzdálenosti 180 m od okraj e obce

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, k přiblížení silnice na vzdálenost menší než 100 m od
obytné zástavby dojde zcela výjimečné. Při porovnání variant je zřejmé, že varianta Sedliště
jih bude mít větší přímý dopad na sídla v jejím okolí, zejména na obec Řídký, ale i na Tržek,
Nedošín a Litomyšl.
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Rozdílný je i vztah k zamýšlenému rozvoji sídel. Trasa R35 je v základní variantě obsažena
v územně plánovací dokumentaci, byla projednána s orgány dotčených obcí a obce ji
převážně respektují ve své územně-plánovací dokumentaci, případně tak učiní v rámci
aktualizací územních plánů. Naproti tomu varianta Sedliště-jih do značné míry zasahuje do
ploch předpokládaného rozvoje dotčených obcí.
Obec Řídký má v územně plánovacích podkladech vymezen rozvoj obytné zástavby též
jihovýchodně od areálu Dřevokomplexu, tj. místě, které těsně sousedí s navrženou jižní
variantou. V tomto případě by tedy realizace jižní varianty znemožnila obci výstavbu
obytných ploch v této části území. V případě Sedliště je stejně tak rozvoj naplánován
směrem k jihu, tj. směrem k variantě Sedliště jih. Také Nedošín a Litomyšl plánují rozvoj
obytné zástavby v lokalitách, kde je trasována R35 v subvariantě.
U obce Řídký by tak subvarianta Sedliště jih představovala významnou překážku dalšího
rozvoje obce, která by byla uzavřena mezi rychlostní silnicí a železnicí a jednu z
významnějších ploch rozvoje by nová komunikace blokovala.
U obce Sedliště by při realizaci subvarianty Sedliště jih existovala možnost rozvoje směrem
na sever, vlivy na rozvoj této obce jsou v obou variantách srovnatelné.
V případě Nedošína je situace obdobná jako u Řídkého, subvarianta by blokovala
významnou část z ploch, na nichž může obec plánovat novou obytnou zástavbu. U Litomyšle
subvarianta představuje méně vhodné řešení vzhledem k rozvoji obcí, nikoliv však řešení
zcela nepřijatelné.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.15. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.16. Vlivy na archeologické lokality
Z výsledků vyhodnocení archeologických lokalit v okolí plánované trasy silnice R35 vyplývá,
že celé řešené území představuje oblast poměrně bohatou na archeologické nálezy. To platí
především o okolí Vysokého Mýta, Litomyšle a Starého Města, významné nálezy je však
nutno očekávat i v dalších částech řešeného území, byť o nich dosud nejsou informace.
V rámci samostatné studie, která je přílohou předložené Dokumentace, bylo v okolí trasy
silnice R35 identifikováno 117 známých archeologických nalezišť, z toho se v prostoru do
vzdálenosti 500 m od trasy silnice R35 nachází 43 lokalit (resp. 47 při var. Sedliště-jih). V
přímém střetu s tělesem komunikace se nachází 8 lokalit (11 ve var. Sedliště-jih). Jejich
přehled a charakteristika jsou uvedeny v kap. C.II.15. této Dokumentace.
Celé zájmové území, zvláště pak známá naleziště a jejich přirozená zázemí, je třeba chápat
jako „území s archeologickými nálezy" ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Z
tohoto důvodu se na celou oblast vztahují i další ustanovení na výše jmenovaný zákon
navazující a obsažená především v zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění a zák. č. 100/2001
Sb.
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S ohledem na tyto skutečnosti je třeba provést důkladný archeologický výzkum území v
dostatečném časovém předstihu (pokud možno několik let) před samotným zahájením
stavby tak, aby nedocházelo k zbytečným kolizím s postupem stavby. Důraz je nutno v první
fázi klást na nedestruktivní metody prospekce, tj.:
-

letecké snímkování, kterým lze zachytit lineární objekty (palisády, polní opevnění),
kostrové hroby, popřípadě objekty, které svým rozsahem unikají pozemní prospekci
(rozorané mohylníky, tvrziště, apod.)

-

pěší povrchový sběr (je závislý na průběhu zemědělských prací a době vegetačního
klidu, standardní termíny jsou říjen - listopad a březen - duben)

-

využití detektorů kovů, v případě potřeby při výskytu specifických situací též
geofyzikální prospekce

V oblasti označované jako tradiční sídelní oblast, tj. do nadmořské výšky cca 400 m. n. m. je
pak zapotřebí provést před zahájením skrývky ornice sondáž rýhováním za účelem zjištění
lokalit, které se nijak neprojevují na povrchu, ale jejichž existenci musíme důvodně
předpokládat, především pohřebišť. Jedná se zejména o úsek od počátku trasy na okr.
Chrudim až po Litomyšl a pak v okolí Starého Města.
U vybraných lokalit se zastoupením metalických období a prokazatelným četným výskytem
metalických artefaktů v ornici je pak třeba provádět detektorový průzkum již v průběhu
skrývky ornice, a to tak, že skrývka bude rozdělena do dvou etap, přičemž před každou
skrývkou popř. po ní bude plocha kontrolována detektorem kovů.
Prospekce v podobě sběrů a detektorového průzkumu se týká všech lokalit, které budou
ohroženy budováním plánované komunikace s výjimkou lokalit č. 112, částečně i 13 a 14 (viz
dále), pedevším však prostoru, kde dosud nejsou žádné archeologické lokality známy z
důvodu minimální dosavadní povrchové prospekce. Jde pedevším o východní část trasy na
území okresu Chrudim a dále o úsek mezi Litomyšlí a Starým Městem.
V případě lokalit 112 a u varianty Sedliště-jih 13 a 14 se jedná o zcela specifický druh
archeologického pramene. Jedná se o lokality, u kterých došlo zemědělskou činností k
přemístění artefaktů do ornice, nedotčených archeologických situací pod ornicí zůstalo
pouze minimum nebo vůbec žádné. Ornice se tak stává posledním pramenem poznání
tohoto zatím velmi nedostatečně poznaného úseku lidských dějin. Při běžném postupu, kdy
je ornice shrnuta technikou na haldy a zkoumány jsou neporušené situace pod ornicí, hrozí
nenahraditelná ztráta veškerých informací. Artefakty přemístěné s ornicí pak naopak budou
vytvářet „pseudolokality" a značně ztěžovat archeologické poznání minulosti, protože časem
bude prakticky nemožné poznat, které artefakty jsou dokladem přítomnosti pravěkého
člověka na místě nálezu a které artefakty byly sekundárně přemístěny v moderním věku.
Z tohoto důvodu je nezbytné v těchto lokalitách provést výzkum již na úrovni ornice - rozdělit
plochu lokality na označené čtverce, v rámci každého čtverce pak ornici prosívat či
proplavovat. V případě lokalit 13 a 14 by tento přístup bylo možné pravděpodobně nahradit
méně náročným způsobem - dlouhodobými sběry, v případě lokality 112 je však daný přístup
vzhledem k významu lokality nezbytný. Tento časově náročný postup je daný do jisté míry
specifickými lokalitami daného regionu (koncentrace pedevším mezolitického osídlení patří k
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největším v Čechách), ovšem jako jediný zaručuje vytěžení artefaktů, které by jinak zmizely
na nových „pseudolokalitách" a zajištění základních prostorových vztahů mezi artefakty.
Při provádění skrývky je nutno vyloučit techniku, která se svými pásy či koly pohybuje po již
skryté ploše (především buldozer), optimální je stroj neničící svým podvozkem již skrytou
plochu (např. UDS). Tento přístup je dnes na velkoplošných stavbách běžný.
Z hlediska porovnání variant R35 je vhodnější základní varianta, kde je počet narušených
archeologických lokalit nižší a navíc se jedná o lokality umožňující standardní archeologický
průzkum. V případě varianty jižně od Kornic a Sedliště by trasa proťala mezolitické lokality (č.
13 a 14), u kterých je třeba provést výzkum již na úrovni ornice, což by navyšovalo náklady
na archeologický výzkum (viz výše). Současně je třeba upozornit, že i v případě, že bude
trasa vedena severně od Sedliště, je nutno předpokládat postupné zastavění uvedených
lokalit, neboť je v této oblasti plánován územní rozvoj okolních obcí. Tato skutečnost ovšem
není předmětem předkládané Dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.16. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.17. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Paragraf 12 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., definuje krajinný ráz jako zejména přírodní,
kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti, který je chráněn před činností,
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Hodnocení krajinného rázu bývá často
záležitostí subjektivní.
Výstavbou silnice R35 dojde k vytvoření nové významné liniové stavby v území. Obecně lze
konstatovat, že nový objekt může v krajině být umístěn buď jako organická součást přírodní
a architektonické charakteristiky krajiny nebo bude se stávajícími prvky ve větším nebo
menším kontrastu. Míra tohoto kontrastu závisí jak na charakteru záměru, tak na charakteru
krajiny při hodnocení kontrastů je třeba vždy oba ukazatele zohlednit.

Kontrasty v měřítku
Pro oblast západně od Gajeru je možné konstatovat, že měřítko stavby významně nenaruší
měřítko krajiny. Trasa R35 je navržena v koridoru stávající I/35, což je silnice I. třídy s šířkou
(vč. násypů a zářezů) mezi 10 a 20 m. Dále územím prochází jednokolejná železniční trať,
liniový prvek s šířkou opět 10 - 20 m. Tyto liniové prvky jsou doplněny sítí silnic nižších tříd.
Ve struktuře krajiny se dále významně uplatňují pole, rozměry jednotlivých ploch se pohybují
v řádech stovek metrů jednolité plochy. Nová silnice bude liniovým prvkem větších rozměrů
než prvky stávající, nejmenší příčný rozměr silnice neklesne pod 25 m, nejvyšší náspy
mohou dosahovat šířky až dvojnásobné. Vzhledem ke struktuře krajiny a velikosti půdních
bloků je navrhovaná trasa i přes své poměrně významné měřítko akceptovatelná, její
zapojení do krajiny je třeba podpořit ozeleněním svahů náspů, předpolí mostů, okolí
mimoúrovňových křižovatek apod., ale i dalších částí komunikace. Na počátku trasy mezi
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km 35 a 36 je navržen tunel pod vrchem Homole. Portály tunelu mají rozměry prvních
desítek metrů a budou z okrajů okolních obcí zřetelně viditelné. Tyto struktury svým
měřítkem mírně přesahují běžná měřítka lidských staveb obvyklých v této části území.
Měřítko okolní krajiny mírně naruší, za předpokladu dostatečného zapojení do krajiny
vegetačními úpravami však budou ještě přijatelné.
V oblasti Kozlovského a Hebečovského hřbetu měřítko stavby významně nenaruší měřítko
krajiny. Trasa R35 je zde opět navržena v koridoru stávající I/35, což je silnice I. třídy s
šířkou (vč. násypů a zářezů) mezi 10 a 20 m. Pouze ve východní části se trasa od stávající
I/35 odklání a bude tvořit nový prvek v území s měřítkem větším než jsou současné liniové
prvky. Tyto liniové prvky jsou doplněny silnicemi nižších tříd. Trasa silnice tedy představuje
prvek, který není v krajině zcela nový, jeho měřítko je však pro krajinu mírně větší než je v
současné krajině běžné. V měřítku krajiny se uplatňují pole, rozměry jednotlivých ploch se
pohybují v řádech stovek metrů, nové struktury silnice přesahují současné měřítko, jsou však
vzhledem k malému rozsahu akceptovatelné. Ve východní části této oblasti krajinného rázu
bude měřítkově významným prvkem portál tunelu Dětřichov. Tento prvek bude mít rozměry
řádově prvních desítek metrů, což by mohlo představovat poměrně významný pohledový
prvek. Díky konfiguraci terénu však bude portál tunelu umístěn v 400 m dlouhém a až 15 m
hlubokém zářezu. Viditelnost portálu je tak omezena na velmi úzkou výseč území, která je
díky konfiguraci terénu též prostorově velmi omezená pouze na blízké okolí. Měřítkově
významný prvek tak neovlivní krajinný ráz ve velkém rozsahu a je možné jej akceptovat.
Pozornost je nutné věnovat architektonickému ztvárnění tohoto prvku, které může vlivy na
krajinný ráz zásadně minimalizovat.
Ve východní části řešeného území bude silnice R35 představovat nový prvek v místech, kde
se v současnosti pohledově významná liniová stavba srovnatelných měřítek nenachází.
Stejně jako v předchozích případech bude pohled na trasu z území rozdroben díky zvlnění
terénu, to však neplatí ve východní části, kde je kvůli přemostění silnice II/386 navržena
silnice v délce cca 2,5 km v náspu o výšce až 10 m. Nová silnice tak bude v území
představovat měřítkově významnou změnu, viditelnou většinou v rozsahu celého území
zřetelné viditelnosti (2 km). Pouze lokálně může být nová silnice kryta terénními vlnami a
nerovnostmi. V celé této oblasti je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost začlenění nové
silnice do krajiny pomocí vegetačních úprav náspů. Měřítkově významným prvkem bude
portál tunelu Dětřichov. Tato struktura o rozměrech řádově prvních desítek metrů bude
umístěna v zářezu o délce 150 m a výšce 15 m. Na tento zářez bude navazovat násep o
délce 2 km a výšce 7 m v počátku a 11 m u MÚK Kunčina. Silnice R35 v tomto úseku bude
představovat prvek s měřítkem přesahujícím měřítko okolních struktur. Vliv na krajinný ráz v
tomto úseku bude významný, pohledově se uplatní i z nejbližší obce - Kunčiny. Začlenění
silnice do krajiny bude vyžadovat citlivé navržení jak okolí portálu tunelu, tak vytvoření
přírodě podobného rámce pomocí vegetačních úprav, v němž bude vliv hmoty silnice při
pohledu z větší vzdálenosti zmírněn.

Kontrasty v asociacích
V severozápadní části území není nová silnice zcela mimo asociaci s krajinou. Výskyt
dopravních tahů je v krajině již historický, mění se jejich typ a velikost. Silnice navrženého
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šířkového uspořádání zde bude novým prvkem. Kontrast v asociaci však nedosáhne
kritického rozsahu a postupem času se nový dopravní tah začlení do krajiny.
V oblasti Kozlovského a Hřebečovského hřbetu vede trasa ve východní části v koridoru
stávající silnice I/35. Závěry v této části území jsou obdobné jako v předchozím případě.
Silnice bude novým prvkem, kontrast v asociaci bude však přijatelný, neboť významná liniová
dopravní stavba je v této oblasti dlouhodobě vnímána a již ji můžeme prohlásit za asociační
součást krajiny. Ve východní části bude silnice R35 novým nezvyklým prvkem, který nemá v
daném místě tradici.
Dalším nezvyklým a asociačně konfliktním místem budou portály tunelů. Portál je plošně
větší stavba, rozměry portálu se pohybují v řádu prvních desítek metrů a působí tak v krajině
cizím a nezvyklým dojmem. Technické řešení vzhledu portálu tak musí být zpracováno s
ohledem na tuto skutečnost - portál nesmí rušit krajinnou scénu více než je nezbytně nutné.
Okolí portálu musí být ozeleněno a toto dílo musí být zasazeno do okolní krajiny co
nejcitlivěji. Tím bude možné redukovat negativní asociace spojené s novou silnicí a portálem
tunelu.

Změny a kontrasty v harmonii a uspořádání
V území zůstanou stávající prvky - geomorfologické dominanty jako vrch Homole, hřeben
Vraclavského hřbetu a ostatní drobnější útvary, obce a města, lesy na vrcholech. Rychlostní
silnice nebude viditelná v celém rozsahu, přechází z násypů do zářezů, při pohledu z
jednoho místa bude místy kryta terénními nerovnostmi nebo drobnou rozptýlenou zelení.
Silnice bude dobře viditelná směrem na východ, kde stoupá do táhlého kopce, který ji
exponuje pohledům ze západu. Zde se může stát novým ohniskem pohledu, avšak vystřídá
zde ohnisko stávající - silnici I/35. Ve východní části může nová silnice působit jako ohnisko
pohledu, zejména východní portál tunelu Dětřichov a navazující část komunikace. Díky
horizontálnímu uspořádání krajiny nebude nový liniový prvek v další části trasy představovat
nové ohnisko pohledu. U liniové stavby převažují horizontální rozměry, stejně tak v krajině
převažují horizontální rozměry a struktury. Ohniskem pohledu směrem na východ jsou v
současnosti jednoznačně větrné elektrárny, které i po výstavbě silnice ohniskem pohledu
zůstanou, jejich výlučnost se však při pohledovém soupeření s tělesem komunikace sníží.
Technické dílo jakým je nová silnice přináší do území určitý kontrast barvy stavebních
materiálů a okolní nezastavěné přírody. Při pohledu ze zem je plocha vozovky pohledově
exponována méně a více se uplatňují šikmé plochy náspů, boční strany mostů a
mimoúrovňové křižovatky. Při realizaci těchto technických děl je nutno co nejvíce využít
zeleň, která dokáže skrýt barevný kontrast a začlenit technické dílo do krajiny tak, že krajinný
ráz je narušen přijatelným způsobem. Stejný princip je třeba zvolit u portálů tunelů, které je
třeba doplnit zelení a zakomponovat je tak do krajiny, neboť tato díla představují významné
pohledové prvky větší plochy a barevně kontrastující se svým okolím.
Nová silnice bude mít výrazný liniový charakter, který se v dotčeném krajinném prostoru již
vyskytuje ve formě stávajících silnic a železnic, elektrických a sdělovacích vedení apod. Též
plynulé vedení silnice bez ostrých zatáček, pravých úhlů a dlouhých rovných úseků začlení
novou, táhlou, vlnící se linii do krajiny. Větší objekty jako mosty nebo mimoúrovňové
křižovatky budou tvořit oproti přírodním charakteristikám tvarově kontrastní prvky. Tyto
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objekty tedy musí být maximálně zakomponovány do krajiny pomocí dostatečně rozsáhlých
vegetačních úprav. Vegetace v zářezových a násypových svazích rozrušuje a zjemňuje
technické tvary, tvoří nepravidelné kontury, které jsou v krajině obvyklejší.
Ačkoliv identifikace znaků a hodnot krajinného rázu přináší řadu poznatků, je třeba zúžit
závěry do pojmů, uvedených v § 12 zákona 114/1992 Sb. Výstupem posouzení je proto
závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru
do:
- přírodní charakteristiky

- významných krajinných prvků (VKP)

- kulturní charakteristiky

- zvláště chráněných území (ZCHÚ)

- historické charakteristiky

- kulturních dominant

- přírodních hodnot

- harmonického měřítka

- estetických hodnot

- harmonických vztahů
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Ostrov - Janov
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah

Znaky přírodní
charakteristiky a
přírodních
hodnot,
VKP a ZCHÚ

Niva Loučné

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Menší lesní porosty

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Hydrologická síť

Neutrální

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Hodnotné přírodní a
přírodě blízké plochy

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Vodní plochy

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Významné krajinné prvky Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Evropsky významné
lokality

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Neutrální

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Znaky historické Historická poloha silnice Neutrální
charakteristiky I/35

Spoluurčující

Běžný

Stírající zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů
v krajině

Zásadní

Běžný

Mírný zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Středně silný
zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Mírný zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Údolí vodních toků s
doprovodnými porosty

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Středně silný
zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
charakteristiky, památek
kulturní
Větší města
dominanty

Mírně zvlněná krajina,
střední pohledové
horizonty

Pozitivní
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Janov - Mladějov
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Znaky přírodní Zvlášté chráněná území
charakteristiky a Lesní porosty
přírodních
Hydrologická síť
hodnot,
Hodnotné přírodní a
VKP a ZCHÚ
přírodě blízké plochy

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Neutrální

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Pozitivní

Spoluurčující

Běžný

Mírný zásah

Významné krajinné prvky Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Evropsky významné
lokality

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
Neutrální
charakteristiky, památek
kulturní
Menší sídla uličního typu Neutrální
dominanty

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Znaky historické Historická poloha silnic I. Neutrální
charakteristiky třídy

Spoluurčující

Běžný

Středně silný
zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů
v krajině

Zásadní

Význačný

Mírný zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Vodní plochy

Kozlovský a
Hřebečovský hřbet

Pozitivní
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Mladějov - Staré město
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Znaky přírodní Menší lesní porosty
Pozitivní
charakteristiky a Hydrologická síť
Neutrální
přírodních
Zvlášté chráněná území Pozitivní
hodnot,
Významné krajinné prvky Pozitivní
VKP a ZCHÚ
Hodnotné přírodní a
Pozitivní
přírodě blízké plochy

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah
Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
Neutrální
charakteristiky, památek
kulturní
Menší sídla uličního typu Neutrální
dominanty

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Spoluurčující

Běžný

Mírný zásah

Znaky historické Oblast bez rozsáhlých
charakteristiky antropogenních staveb

Pozitivní

Zásadní

Jedinečný Stírající zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů v
krajině

Pozitivní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Středně silný
zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Větrné elektrárny

Negativní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Vodní plochy

Mírně zvlněná krajina,
střední pohledové
horizonty

Při porovnání subvarianty Sedliště - jih je možné uvést následující skutečnosti:
-

délka základní trasy je mírně větší než u varianty Sedliště - jih

-

podíl náspů a zářezů je u obou variant podobný
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-

základní trasa je vedena po zemědělské půdě mírně zvlněným terénem, v jejím okolí
se nenachází žádná výrazná lidská stavba větších rozměrů

-

varianta Sedliště - jih je vedena převážně v souběhu se stávající I/35 a železniční
tratí

-

varianta Sedliště - jih bude viditelná ze severního okraje Litomyšle v krátkém úseku u
Zavadilky

-

ze severního okraje Sedliště bude základní trasa viditelná v místě přechodu polní
cesty v km 55,8. Pohled na variantu Sedliště - jih bude kryt terénem

-

z obce Kornice nebude přímo viditelná trasa žádné z variant, konfigurace terénu
přímý pohled znemožňuje

Z hlediska krajinného rázu je tak možné prohlásit obě varianty za téměř rovnocenné, jako
varianta s poněkud menšími vlivy na krajinu se jeví varianta Sedliště - jih, neboť je vedena v
souběhu se stávajícími strukturami a v menší míře ovlivňuje krajinu dosud nedotčenou.
Vedení trasy v subvariantě Janov je z hlediska vlivů na krajinný ráz srovnatelné s vlivy
základní trasy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.17. je zpracována dle doporučené metodiky na základě samostatné studie. Místy je
kapitola příliš akademická s menší srozumitelností pro laickou veřejnost. Při porovnání
subvariant mohl být větší důraz kladen na vizuální působení vedení záměru na náspu a
v zářezu.

D.I.18. Vliv na dopravu
Silnice R35 bude důležitou dopravní tepnou, která odvede dopravu ze stávající dvoupruhové
silnice s úrovňovými křižovatkami na čtyřpruhovou silnici s vyšší návrhovou rychlostí, u níž
budou všechna křížení mimoúrovňová. Dojde tak k vyloučení pomalých vozidel z dopravního
proudu, ke zvýšení bezpečnosti jízdy i jízdního komfortu. Všechny důležité dopravní pohyby
mezi komunikacemi budou řešeny mimoúrovňovými kižovatkami. Díky výstavbě R35 se
zlepší podmínky pro jízdu vozidel, sníží se nehodovost a riziko kolize vozidel s chodci i zvěří.
Vliv na dopravu je možné hodnotit jako jednoznačně pozitivní a je primárním cílem a účelem
výstavby nové komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.18. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

96

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Výstavba a provoz silnice R35 ovlivní svými negativními vlivy pouze prostor ve svém blízkém
okolí. Vliv na dopravní obslužnost území lze předpokládat i ve větší vzdálenosti, neboť silnice
R35 po svém dokončení vytvoří jeden z nejvýznamnějších dopravních tahů v ČR, který
odvede část dopravní zátěže i z poměrně velmi vzdálených komunikací (dálnice D1).
Ovlivněné území lze odhadnout v rozmezí několika desítek čtverečních kilometrů. Celkově
se záměr dotkne 29 obcí, v nichž žije necelých 55 tis. obyvatel. Pro převážnou část obyvatel
bude mít nová komunikace pozitivní dopad, neboť odvede tranzitní dopravu ze současné
silnice, která prochází intravilánem obcí a měst. Rozsah zásahů do krajiny a biotopů živé
přírody není příliš významný, neboť trasa komunikace je (po rozsáhlých optimalizacích v
předchozích letech) navržena v prostoru tvořeném převážně zemědělskými plochami, mimo
nejcennější části území.
Investiční záměr je z hlediska celospolečenského velmi významný, v územně plánovacích
dokumentacích je zanesen jako veřejně prospěšná stavba.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Výstavba silnice R35 bude vykazovat rizika havárie srovnatelná s výstavbou jiných
dopravních staveb.
Během výstavby existuje riziko úniku látek škodlivých vodám a půdě ze stavebních
mechanismů a nákladních automobilů, splavením zeminy nebo nekontrolovaným únikem
technologických vod. Mohlo by tak dojít k negativnímu kvalitativnímu ovlivnění podzemních
vod během období přípravy a realizace vlastní stavby rychlostní silnice.
Toto riziko bude minimalizováno obvyklými postupy, které budou obsaženy v Plánu
organizace výstavby (POV), který předloží dodavatel stavby:
-

používání stavebních mechanizmů a nákladních automobilů v odpovídajícím
technickém stavu

-

pravidelná kontrola jejich stavu

-

pravidelná vizuální kontrola staveniště za účelem včasného odhalení případného
úniku ropných látek
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odpovídající zajištění stavebních mechanismů a nákladních automobilů na plochách
staveniště v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.

Pokud by k úniku ropných látek došlo, bude dodavatel stavby postupovat podle havarijního
řádu, který bude součástí POV. Zjištění rozsahu kontaminace a provedení případné sanace
bude svěřeno odborné firmě. Zvýšená ochrana bude zajištěna při pracích v blízkosti vodních
toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů. V blízkosti vodních toků dále hrozí nebezpečí
negativního ovlivnění kvality vody, a to při sesunutí výkopové zeminy do vodního toku nebo
při havarijním úniku jiných stavebních materiálů (beton, nátěrové hmoty). Toto riziko je
poměrně malé, v POV budou definovány postupy a opatření pro minimalizaci ovlivnění
vodních toků v průběhu výstavby.
Dalším rizikem havárie během výstavby s možností negativního ovlivnění životního prostředí
a veřejného zdraví je požár na staveništi. Toto riziko bude minimalizováno dodržováním
příslušných požárních předpisů. Součástí POV bude zajištění předávání informací v případě
vzniku požáru dotčeným orgánům samosprávy, správním úřadům a veřejnosti a evakuační
plán v případě požáru v blízkosti sídel. Při hloubení zářezů a ražení tunelů existuje riziko
ohrožení stability hornin, posuny půdy a tím statické ohrožení okolního terénu a případných
konstrukcí nebo budov. Toto riziko bude minimalizováno podrobným zhodnocením
geologických poměrů a volbou technologie hloubení tak, aby takové nehodě bylo zabráněno.
Po výstavbě a zprovoznění silnice R35 dojde k významnému snížení nehodovosti v
porovnání se současným stavem. Současná silnice I/35 bude plnit funkci místní komunikace
s odpovídajícím provozem. Riziko dopravních nehod bude na nové silnici nižší než na
stávající I/35, na nízké úrovni jej lze udržet řádnou údržbou povrchu vozovky, zejména v
zimním období. Rovněž je nezbytné zpracování havarijního řádu, v němž je specifikována
dostupnost lékařské záchranné služby, útvarů požární ochrany, způsob řízení zásahů apod.
S havarijním řádem musí být seznámeny všechny dotčené organizace a obce. V případě, že
se na vybudované přeložce vyskytne úsek častých nehod, je nutné přijmout opatření (např.
změnu dopravního značení nebo omezení rychlosti).
Případné riziko může vzniknout únikem pohonných hmot a olejů nebo jiných škodlivých látek
z motorových vozidel. V takovém případě může být okolní prostředí znečištěno unikajícími
látkami z havarovaného vozidla, tj. pohonnými látkami, přepravovaným materiálem apod.
Nejzávažnějšími havarijními situacemi v tomto smyslu jsou velkoobjemové úniky ropných
látek z havarovaných cisteren. Tyto úniky mohou ovlivnit kvalitu vod a půdy v okolí
komunikace. Oproti současnému stavu bude komunikace odkanalizována s vedením vody
přes retenční a usazovací nádrže, retenční nádrže a zasakovací prvky budou navrženy tak,
aby bylo minimalizováno riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími
látkami. Lze tedy konstatovat, že vybudování komunikace celkově sníží riziko úniku
škodlivých látek do povrchové či podzemní vody a půdního prostředí, a to i přes nárůst
objemu dopravy po jejím vybudování. Možnou havarijní situací je v tomto smyslu například
poškození stěny nádrže s následným průsakem znečišťujících látek do okolní půdy. Tomuto
riziku je nutno zamezit pravidelným kontrolováním stavu kanalizačního systému silnice.
V případě krátkodobé neprůjezdnosti silnice R35 způsobené např. nehodou nebo živelní
pohromou budou opatření srovnatelná se stavem na jiné dálnici nebo rychlostní silnici v ČR.
Policie postižený úsek uzavře a doprava bude odkláněna po silnicích nižších tříd tak, aby
pohyb automobilů mimo rychlostní silnici byl omezen na nejnutnější míru. Zároveň budou
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řidiči ve sdělovacích prostředcích informováni o nastalé situaci a budou jim doporučeny jiné
trasy. Tato opatření budou trvat řádově několik hodin a protože se mohou významně
dotknout obyvatel okolních obcí, je třeba před zprovozněním silnice R35 projednat se
složkami IZS a jednotlivými obcemi optimální objízdné trasy. Silnice R35 bude alternativou k
dálnici D1 a její zprovoznění sníží negativní vlivy na obyvatele obcí v okolí D1.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou charakteristiku havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.

Posouzení použitých metod hodnocení
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
D.V.1. MEFA 06
MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci
ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Program MEFA 06 tyto emisní faktory obsahuje,
zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Mefa 06
umožňuje výpočet emisí následujících sloučenin:
Anorganické látky

Organické látky

oxidy dusíku (NOx)

suma uhlovodíků (CxHy)

oxid dusičitý (N02)

methan

oxid siřičitý (S02)

propan

oxid uhelnatý (C0)

1,3-butadien

tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd

Program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem
pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPR0JEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z
dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci
modelu byla použita již získaná a ověřená emisní data o vozidlech z řady testů v zemích EU.
Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA „Handbook Emission Factors for Road
Transport", která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve
Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
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dalších zahraničních metodik (C0RINAIR, C0PERT) a zejména výsledků emisních testů
charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní
charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u nákladních vozidel, kde je produkce
emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické
průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském
regionu.
Emisní model MEFA 06 zahrnuje dynamickou emisní skladbu vozového parku (podíl vozidel
jednotlivých emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích v reálném provozu). Výpočet
emisí probíhá v rozlišeních na osobní, lehké nákladní, těžké nákladní automobily a autobusy
se zohledněním druhu paliva (benzín, diesel, LPG nebo CNG). Model zahrnuje vedle intenzit
dopravy a složení dopravního proudu i charakteristiky jízdy (rychlost, plynulost, sklon
vozovky).

D.V.2. Model ATEM
Pro vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byl použit model ATEM, který je v nařízení
vlády č. 597/2006 Sb. uveden jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu
znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o Gaussovský disperzní model rozptylu znečištění,
který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a meteorologických
údajů [6, 7]. Je založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře.
Model umožňuje:
-

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého
počtu bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší

-

výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních
bodů tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického
informačního systému (GIS) a podány v mapové formě

-

výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu

-

výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je
charakteristická pro určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této
oblasti

Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid
dusičitý. Pro výpočet koncentrace N02 se vychází z výpočtu koncentrace NOx, avšak ve
vstupních datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOX a tento poměr je nutno znát pro
každý jednotlivý zdroj (např. pro automobilovou dopravu se hodnota N02 pohybuje obvykle
mezi 0,04 a 0,10). Na základě vzdálenosti zdroje a referenčního bodu a velikosti rychlosti
proudění v úrovni ústí zdroje je nejprve určen čas nutný k překonání dané vzdálenosti.
Následně je vypočten imisní poměr NO2/NOX, který závisí na této časové hodnotě, výchozím
poměru NO2/NOX a limitním poměru NO2/NOX dle meteorologických podmínek.

D.V.3. Model Hluk+
Modelování hlukové zátěže bylo provedeno pomocí programu Hluk+ ver. 8.20.profi. Program
umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí, způsobeného dopravními a
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stacionárními zdroji akustického zatížení. Program zahrnuje aktualizovanou metodiku pro
výpočet hluku z dopravy, publikovanou MŽP ČR v roce 2005. Použití uvedeného
výpočtového programu, pro posuzování hluku ve venkovním prostředí, je akceptováno
dopisem Hlavního hygienika České republiky č. j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne
21. února 1996.
Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované komunikaci
a dopravním proudu tento model umožňuje:
-

výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech

-

výpočet polohy charakteristických izofon LAeq

-

vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq

Počítačový model Hluk+ umožňuje na základě grafického zadání konkrétní situace, dat
nutných pro charakteristiku komunikace a dopravního proudu vypočítat polohu
charakteristických izofon LAeq a hladinu hluku v jednotlivých vybraných, tzv. referenčních
bodech. Model umožňuje simulaci podélného profilu trasy, včetně uvažovaných zářezů,
násypů a estakád a zohlednění jejich vlivu na šíření zvukových vln. V modelových výpočtech
je také zohledněna morfologie terénu. V souladu s uvedenou metodikou byl uvažován faktor
F1; který zohledňuje předpoklad postupné obměny vozového parku za vozidla s nižší
hlukovou emisí.
Komunikace je vždy rozdělena do několika homogenních přímkových úseků v měřítku, které
odpovídá reálné situaci. Každý homogenní úsek má jednotnou intenzitu a skladbu dopravy,
podélný sklon a výšku násypu nebo hloubku zářezu. Prostředí, ve kterém dochází v
extravilánu k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno jako pohltivé. Výpočet izofon a jejich
zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sítě bodů. Pro každý bod je proveden
samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony se pak zjišťuje pro jednotlivé trojúhelníky
pomocí logaritmické interpolace. Navzájem si odpovídající body se stejnou hodnotou LAeq
jsou propojeny izofonami. Model Hluk+ umožňuje zvolit tři různé hustoty sítě výpočtových
bodů. Pro tento projekt byla ve všech případech volena nejvyšší hustota („jemný výpočet" 1000 bodů na jedno zobrazení). Výpočty byly provedeny pro denní i noční dobu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi závazné metody pro
hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a zdravotnictví.
V předložené dokumentaci není uveden seznam použité literatury.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Porovnání „Nulové“ a „Aktivní“ varianty
V dokumentaci EIA bylo provedeno přehledné porovnání vlivů výstavby silnice R35 se
stavem bez realizace této komunikace:
„Nulovou variantou" je stav v roce 2025 při zakončení silnice R35 v MÚK Ostrov, bez jejího
pokračování dále na východ. Nejedná se tedy o současný stav, neboť za předpokladu
„nulové varianty" je nutno očekávat na stávající silnici I/35 v úseku Ostrov - Staré město
poměrně výrazný nárůst dopravní zátěže, která sem bude přivedena silnicí R35 od Hradce
Králové. Aktivní variantou je prodloužení silnice R35 nejméně po MÚK Staré město, spíše
však dále až po Mohelnici.

Vyhodnocení vlivů „nulové" a „aktivní" varianty dle jednotlivých složek ŽP:
-

v případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní
hodnocení nové komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní
zatížení rychlostní silnice bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající
silnici I/35 v nulové variantě, ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby.

-

u kvality ovzduší jsou přínosy méně výrazné než u hluku, jelikož imisní zátěž z nové
silnice zasahuje větší území než hluk, u něhož bude zajištěna ochrana dotčené
zástavby pomocí protihlukových clon.

-

z hlediska celkových vlivů na obyvatelstvo a sídla převažují výrazně pozitivní vlivy,
neboť vedle snížení hlukové a imisní zátěže v centrální části sídel lze očekávat také
podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak revitalizaci
centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.

-

vlivy na podzemní vody lze považovat v souhrnu za srovnatelné, za předpokladu
realizace opatření navržených v této dokumentaci, resp. i dalších opatření dle
podrobného hydrogeologického průzkumu. Z dostupných podkladů vyplývá, že ke
kvantitativnímu ovlivnění vodárenských zdrojů pravděpodobně dojde ve dvou
lokalitách, a to v prostoru Cerekvice - Pekla a v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav.
Zde je nutno především provést na základě průzkumných prací optimalizaci trasy tak,
aby bylo toto riziko minimalizováno, případně zajistit příslušná kompenzační opatření
k náhradě dotčených zdrojů vody. Současně je zcela nezbytné zamezit kvalitativnímu
ovlivnění podzemních vod během stavby i provozu silnice pomocí nadstandardních
bezpečnostních opatření.

-

na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni přesune
tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku
těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.
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-

obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění
zejména malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného
území. Z tohoto důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby
bylo toto riziko minimalizováno.

-

v případě kvalitativního ovlivnění povrchových vod jsou samostatným problémem
posypové soli a nebezpečné látky. Spotřeba posypových solí se podstatně zvýší,
neboť bude nutno udržovat stávající silnici I/35 i novou R35, proto je nutné omezit
odvodnění do vodotečí tak, aby nedošlo k nadlimitnímu nárůstu chloridových iontů.
Riziko znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami se však po vybudování
komunikace podstatně sníží, neboť silnice R35 bude proti těmto únikům příslušným
způsobem zabezpečena.

-

trvalý zábor zemědělské půdy patří mezi významné negativní vlivy nové komunikace.
To je dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby
se maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a
přijatelným) dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.

-

ze stejného důvodu je možné vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu
považovat za poměrně mírné, i když jde přirozeně o vlivy negativní. Dojde k určitému
narušení biotopů, k zásahům do některých hodnotnějších ploch i k nutnému kácení
dřevin. Trasa je však navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i
doporučení k optimalizaci trasy, navržená v předložené Dokumentaci.

-

vlivy na migraci živočichů jsou nejednoznačné. Stávající silnice I/35 tvoří (resp. po
nárůstu dopravy bude tvořit) velmi významnou migrační bariéru. Po vybudování R35
dojde k odvedení dopravy ze stávající silnice, která se tak stane pro živočichy
poměrně průchozí - bude se jednat o běžnou silnici II. třídy. Vznikne ovšem nová
bariéra v trase silnice R35 a bude záviset na její průchodnosti, zda bude výsledný
efekt v součtu negativní či pozitivní. Na trase R35 je v projektu plánováno mnoho
mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky), další jsou navrženy v předložené
Dokumentaci, a to právě s cílem výsledný bariérový efekt minimalizovat.

-

archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné
provést odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v
předložené Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto
předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.

-

vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit rovněž jako mírně negativní. Komunikace
vytvoří nový krajinný prvek a zasáhne tak do stávajících struktur. Na druhé straně je
možné vyzdvihnout skutečnost, že se tak neděje v nejcennějších částech krajiny
daného regionu, což je do značné míry výsledek optimalizace trasy R35. Při realizaci
opatření k zapojení silnice do krajiny, tj. zejména ozelenění včetně dosadeb
navazujících porostů, je možné vliv hodnotit také jako přijatelný.

Celkově tak lze vlivy „aktivní“ varianty hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality
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ambivalentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody (negativní zejména z
hlediska kvantitativního ovlivnění, avšak pravděpodobně pozitivní ve smyslu snížení
rizika znečištění vod)

Porovnání vlivů základní trasy a subvariant
Předkládaný záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech je záměr
navržen také v subvariantě. V obou případech mají varianty různou míru vlivů. Nejdůležitější
vlivy a střety jednotlivých variant v úseku subvarianty Sedliště-jih jsou uvedeny v následující
tabulce:
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih
Základní trasa

Subvarianta Sedliště - jih

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
3

3

Násypy: 6 154,5 tis. m
3
Zářezy: 7 156,4 tis. m
3
Celkem: 13 310,9 tis. m
3
Bilance: -1 001,9 tis. m

Násypy: 6 484,8 tis. m
3
Zářezy: 6 448,6 tis. m
3
Celkem: 12 933,40 tis. m
3
Bilance: 36,2 tis. m

Vliv na kvalitu ovzduší
pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,5 - 1,5 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,1 - 1,3 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
Litomyšli mezi 3,0 - 6,5 µg.m
Litomyšli mezi 2,0 - 6,0 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
-3
obcích Sedliště a Kornice mezi 0,5 - 1,4 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 0,9 - 1,4 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
obcích Sedlišté a Kornice mezi 0,5 - 2,3 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 1,3 - 2,4 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
dodatečných opatření
dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc bez splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
dodatečných opatření
pouze s protihlukovými stěnami o délce/výšce
570/3, 480/3 a 240/2,5 m
představuje zcela nový zdroj hluku v území

vede podél stávajícího tradičního zdroje hluku v
oblasti (stávající silnice I/35)

Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
948 777 m .rok
-1

Končinský potok - navýšení průtoku 1,4 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
21,8 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-1

Končinský potok - navýšení průtoku o 2,5 l.s
-1
Kornický potok - navýšení průtoku o 2,1 l.s
-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
17,4 l.s
-1
Kornický potok - 109,0 l.s

104

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
průchod navrženým OP 2. stupně Bohuňovice, přiblížení k OP Cerekvice-Pekla na vzdálenost
přímo v OP je navržena křižovatka Řídký
100 - 200 m v úseku dlouhém cca 3,5 km
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 282 330 m
2
II. třída ochrany - 805 820 m
2
Celkový zábor - 2 794 676 m
2
zábor PUPFL 84 734 m

zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

Vliv na flóru a ekosystémy
jeden střet s lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem)

jeden střet s lokalitou velkého významu přemostění Kornického potoka a průchod přes
porosty vlhkých luk

Vliv na faunu a migraci
vytváří novou migrační bariéru v dosud
průchozím území

zvyšuje počet migračních bariér soustředěných
v jednom koridoru

Vliv na ÚSES
přechod 1 lokálního biokoridoru, nepřemostěn,
mosty do vzdál. 300 m

přechod 1 lokálního biokoridoru, most dl. 50 m,
výšky 6,5 m.

Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
vede ve větší vzdálenosti od sídel

vede v menší vzdálenosti od sídel
vede ve vzdálenosti cca 150 m od židovského
hřbitova ležícího na okraji města Litomyšle

bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje
bydlení

konflikt s plánovanými plochami rozvoje bydlení
(Řídký, Nedošín, Litomyšl)

Vliv na krajinný ráz
vedena větší délku v zářezech
vedení v krajině nedotčené velkými
antropogenními strukturami

vedena ve větší míře po náspech
větší rozsah viditelnosti z obcí
vedena v souběhu se stávajícími strukturami, v
odděluje část území a vytváří větší „ostrov" mezi krajině tradiční a antropogenními strukturami
pozměněné
I/35 a R35
odděluje část území a vytváří menší „ostrov"
mezi I/35 a R35
nutnost realizace protihlukových stěn
Vliv na archeologické památky
průchod lokalitou Němčice (průchod 1 lokalitou) průchod velmi významnými lokalitami Nedošín a
Sedliště (celkem průchod 4 lokalitami)
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Pozn.: Opravena chyba dokumentace spočívající v záměně velikosti záboru ZPF mezi
subvariantou základní trasa a Sedliště – jih.

Vyhodnocení vlivů „základní trasy" a „subvarianty Sedliště – jih“ dle jednotlivých složek ŽP:
-

Z hlediska vlivů na ovzduší vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní
trasa (nižší vlivy z hlediska imisních limitů).

-

Z hlediska vlivů hluku vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní trasa
(nižší vlivy z hlediska hlukových limitů).

-

Vlivy na povrchové vody jsou méně významné u základní trasy, kde se předpokládá
podlimitní vliv na Končinský potok. Významnější vlivy jsou u subvarianty Sedliště-jih,
kde je vedle Končinského potoka ovlivněn i potok Kornický.

-

Vlivy na podzemní vody obou variant jsou srovnatelné. Potenciálně větší riziko je v
případě vlivu na vodní zdroj Bohuňovice ve var. Sedliště-jih, na druhé straně zdroj
Cerekvice - Pekla je významnější. V obou variantách se však předpokládá splnění
takových podmínek, které možnost ovlivnění vodárenských zdrojů prakticky vyloučí.

-

Vlivy na půdu jsou méně významné u subvarianty Sedliště - jih, která vykazuje menší
zábor půd v I. třídě ochrany ZPF a v součtu I. a II. třídy ochrany ZPF (dle
Metodického pokynu ministerstva zemědělství č.j. 1067/96 k zákonu č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění). U subvarianty Sedliště –
jih vzniká poměrně velká plocha obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd
v úzkém pásu mezi uvažovaným záměrem a stávající I/35.

-

U vlivů na flóru a ekosystémy vykazuje méně významné vlivy základní trasa, která
vyvolá jeden střet s lokalitou malého významu (lesní porost ve svahu nad
Končinským potokem). Významnější vlivy vykazuje subvarianta Sedliště-jih, která
vyvolá jeden střet s lokalitou velkého významu (přemostění Kornického potoka a
průchod přes porosty vlhkých luk).

-

V případě vlivů na faunu a migraci živočichů nelze rozhodnout, zda je vhodnější
soustředění více bariér do jednoho koridoru, či vytvoření nové bariéry v dosud
volném prostoru.

-

U vlivů na krajinu a krajinný ráz lze konstatovat, že základní trasa přináší větší vlivy
v krajině dosud nedotčené silniční stavbou většího rozsahu (uvažovaná R35).
Subvarianta Sedliště – jih přináší větší vlivy ve formě rozsáhlejšího souběhu s další
významnou silniční stavbou (uvažovaná R35 a stávající I/35) a vykazuje vyšší
intenzitu vlivů na krajinu. Z hlediska vizuálních vlivů na krajinu vykazuje méně
významné vlivy základní trasa, která je uvažována ve větší míře v zářezech, zatímco
subvarianta Sedliště – jih je vedena ve větší míře po násypech a navíc vyžaduje
realizaci protihlukových stěn.

-

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou méně významné u základní trasy
(průchod jednou archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy
(průchod 4 archeologickými lokalitami).
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Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak
vede ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými
plochami rozvoje bydlení. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy na rozvoj
sídel. Jednak vede v menší vzdálenosti od sídel, jednak je v konfliktu s plánovanými
plochami rozvoje bydlení (Řídký, Nedošín, Litomyšl).

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové vody, na
flóru a ekosystémy, na hmotný majetek a kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje
menší vlivy základní trasa.

-

U vlivů na podzemní vody, na faunu a migraci živočichů a na krajinu jsou vlivy
základní trasy a subvarianty Sedliště - jih srovnatelné.

-

U vlivů na půdu vykazuje menší vlivy subvarianta Sedliště – jih.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Litomyšle vykazuje základní trasa a tím je také vhodnější
k realizaci. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí
a tím je také méně vhodná k realizaci.

Následující tabulka pak obsahuje obdobné vyhodnocení pro subvariantu Janov.
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Janov
Základní trasa

Subvarianta Janov

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
množství zeminy při výstavbě srovnatelné
Vliv na kvalitu ovzduší
změny průměrných ročních koncentrací v okrajové změny průměrných ročních koncentrací v okrajové
zástavbě Janova:
zástavbě Janova:
-3
-3
-3
-3
pokles PM10 o 2,9 µg.m ,nárůst N02 o 1 µg.m
pokles PM10 o 3,6 µg.m ,nárůst N02 o 0,8 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
s protihlukovou stěnou o délce 260 m a výšce 3 m dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
s protihlukovou stěnou o délce 1400m a výšce 3m s protihlukovou stěnou o délce 1000m a výšce 3m
Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
953 410 m .rok
-

vlivy na nárůst průtoků a koncentrací Cl srovnatelné
Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
Srovnatelný, obě varianty procházejí navrženým OP 2. stupně Janov
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Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré
Město):
Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

2

I. třída ochrany - 1 286 929 m
2
II. třída ochrany - 820 701 m
2
Celkový zábor - 2 814 156 m
2
zábor PUPFL 85 044 m

Vliv na flóru a ekosystémy
srovnatelný
Vliv na faunu a migraci
vede v trase stávající silnice - vytváří pouze jednu vytváří dvě bariéry – rychlostní silnici a
migrační bariéru
doprovodnou komunikaci, avšak v území nízkého
migračního významu
Vliv na ÚSES
srovnatelný
Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
ve vzdálenosti 400m od zástavby Janova

vede ve vzdálenosti 480m od zástavby Janova

vytváří nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova

doprovodná komunikace vede mimo zástavbu
Janova

Vliv na krajinný ráz
větší rozsah protihlukových stěn

větší rozsah vedení dvou silnic v souběhu

Vliv na archeologické památky
kontakt s okrajem archeologické lokality Janov

archeologické lokalitěJanov se trasa vyhýbá

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, na hmotný majetek a
kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje menší vlivy subvarianta Janov.

-

U vlivů na vody, na flóru a ekosystémy a na krajinu jsou vlivy základní trasy a
subvarianty Janov srovnatelné.

-

U vlivů na půdu, na faunu a migraci živočichů vykazuje menší vlivy základní trasa.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Janova vykazuje subvarianta Janov a tím je také vhodnější
k realizaci. Základní trasa vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí a tím je také
méně vhodná k realizaci.
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4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).

Základní charakteristiky variant trasy R35
Základní

Délka

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového
oblouku

800 m

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Počet a délka tunelů

Směrové vedení
Základní trasa
Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever
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k Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.

Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
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Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35

-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty
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V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

K PREVENCI,
KOMPENZACI

V posuzované dokumentaci byla navržena řada opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:

Opatření pro fázi projektové přípravy (DUR)
Opatření k ochraně ekosystémů a krajiny
-

-

prověřit možnosti následujících dílčích optimalizací trasy a zapracovat je do projektu v
maximální možné míře:
1)

km 35,5 - 36,0, tunel Homole: mírné prodloužení tunelu v obou směrech (cca 50
- 100 m) za účelem minimalizace zásahů do lesního porostu (východní portál) a
oddálení stavebních prací od hranice navrženého VKP (západní portál)

2)

km 44,9, průchod trasy remízem s prameništěm: posun trasy směrem na
jihozápad mimo dotčený porost

3)

km 49,5 - 50,5, přemostění Končinského potoka: mírný posun trasy směrem k
jihu mimo navržené VKP Švábenice. Dále prodloužení mostu pokud možno v
obou směrech, prioritně však ve směru západním tak, aby jeho počátek byl
mimo prostor navrženého VKP Švábenice

4)

km 52,5 - km 52,7, přemostění Kornického potoka (jen varianta Sedliště - jih):
mírné prodloužení mostu i přes část louky

5)

km 69,0 - 71,0, průchod lesními porosty mezi sídly Gajer a Starý Valdek:
přiblížení silnice R35 maximálně ke stávající trase silnice I/35 za účelem
omezení zásahů do lesního porostu

6)

km 75,7 - 75,8, přemostění Třebovky: prodloužení severovýchodního konce
mostu přes přilehlou louku

7)

km 77,1 přemostění Dětřichovského potoka a doprovodného stromového
porostu: prodloužení mostu až za hranici stromového porostu (a též koryta
Dětřichovského potoka)

8)

84,8 - 84,9, lesní porost severně od obce Kunčina: mírný posun trasy na jih
mimo lesní porost

9)

km 85,5 - 85,8, lesní porost: mírný posun směrem na jih tak, aby trasa zasáhla
pouze jižní část lesa namísto jeho rozdělení na dvě části

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod. Na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů
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v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení

- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
1)

maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (zejména násypy, okolí
portálů tunelů, předpolí mostů)

2)

ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami, vysázení pásů keřů na
vnější straně podél stěn

3)

návaznost výsadeb na prvky zeleně v bezprostředním okolí

4)

využití druhů odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území - zejména
dubohabřiny, místy též olšiny (v případě lužních porostů)

5)

současně využití druhů odolných proti imisím a zejména zasolení

6)

dosadby alejí u překládaných komunikací, které R35 křižuje

7)

dosadby navržených a dosud nefunkčních prvků ÚSES, přednostně
biokoridorů křižujících R35 a biocenter v jejím bezprostředním okolí

8)

zapojení tělesa silnice v místech vysokých náspů a předpolí mostů do krajiny
pomocí větší plochy zeleně, která druhově naváže na případné blízké porosty

9)

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

10)

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské
hodnoty stromů

11)

použití kvalitních školkařských výpěstků, stromů v minimální velikosti 12/14
ZB, kotvených třemi kůly s úvazky, zajištěných proti okusu zvěří

12)

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí. (Investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení.)

13)

projekt bude obsahovat specifikaci plánu následné péče a údržby dřevin

-

navrhnout řešení odvětrání tunelu Dětřichov tak, aby větrací šachta, veškeré provozy
a přístupové komunikace nezasáhly do prostoru navržené evropsky významné
lokality Hřebečovský hřbet, přírodní památky ani jejich ochranného pásma. V
maximální míře realizovat tyto objekty v blízkosti stávajících cest, omezit na minimum
kácení porostu

-

v rámci přípravy řešení odvětrání tunelu Dětřichov zpracovat variantní rozptylovou
studii a navrhnout takové řešení, které omezí imisní dopady na vegetaci
Hřebečovského hřbetu při zachování podmínek ochrany obyvatel okolních sídel
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navrhnout takové řešení mostů přes vodoteče, které minimalizuje zásahy do toků a
břehových porostů, zejména v případě přemostění Loučné a Končinského potoka

Opatření ke snížení dělícího efektu komunikace
-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci drobné i větší fauny a na
jejím podkladě navrhnout optimální technická opatření (mosty, propustky) tak, aby byl
minimalizován dělící efekt silnice

-

veškeré vodoteče včetně nejdrobnějších přemostit (nikoliv zatrubnit)

-

délku podchodů a mostů v místě křížení s migračními trasami a biokoridory ÚSES
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostatečná šířka suché volné
plochy, kterou mohou pro přesun využít i středně velcí savci. U křížení vodotečí a
cest s doprovodnou vegetací prodloužit mosty alespoň částečně i za pás vegetace.

-

na cca 69,5 km vybudovat migrační průchod (např. v místě plánovaného přemostění
místní komunikace), který alespoň částečně kompenzuje omezení migrační trasy v
prostoru Kozlovského hřbetu

-

na km 87,5 - dořešit úpravu mostu na polní cestě (biokoridor) tak, aby umožňoval i
migrační funkci

-

na cca 90,2 km navrhnout propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných
savců, který bude respektovat plánovaný lokální biokoridor

-

v rámci kompenzačních výsadeb zajistit i dosadby navržených a nefunkčních prvků
ÚSES, zejména biokoridorů zajišťujících průchod skrz těleso silnice R35

-

vedle navržených mostů a prvků ÚSES vybudovat v tělese silnice další mostky nebo
suché trubní propusti, které umožní průchod alespoň drobných živočichů (bez větších
problémů je to možné formou malých propustků v náspech silnice), a to zejména v
místech, kde lze předpokládat zvýšenou migraci: území, kde rychlostní komunikace
bude protínat lesní komplexy, křížit vodní toky a nivy vodních toků nebo procházet v
blízkosti vodních ploch. Tyto průchody nebudou vázány pouze na křížení prvků
ÚSES. Umístění propustků navrhne migrační studie.

-

minimálně v úsecích vymezených v migrační studii zahrnout do projektu oplocení
nebo zábrany proti vniknutí zvěře na vozovku. Optimálně realizovat oplocení podél
celé trasy, což je i v současnosti častá praxe.

-

ve spolupráci s orgány ochrany přírody navrhnout vybudování malých vodních
nádržek (nebeských rybníčků) v místech migrace obojživelníků.

-

zajistit možnost bezpečného překonání silnice pro pěší a cyklisty v místech
významných pěších tras (spojení obce s železnicí, frekventované turistické a
rekreační cesty apod.)

-

pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, zajistit v návrhu
projektu možnost přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky.
Po přesném zaměření trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho
přerušení vytyčit novou přístupovou trasu.
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Opatření k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta. To je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

Opatření k ochraně podzemních vod
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum. Na jeho základ
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace. V rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod. Současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35. V
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR
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-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů. Návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami.
Odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií.
Nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu.

-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce. S tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
ped haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným. Tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby.

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Opatření k ochraně obyvatel
-

v místech kontaktu komunikace s obytnou zástavbou prověřit v dalším stupni
projektové dokumentace možnost posunu trasy dále od obytné zástavby

-

v dalším stupni projektové dokumentace zpracovat podrobnou akustickou studii
včetně řešení ochrany jednotlivých budov, navrhnout protihlukové stěny v rozsahu
nutném ke splnění limitu pro chráněný venkovní prostor staveb 55 dB ve dne a 45 dB
v noci. V místech, kde není možné zajistit splnění limitu pro chráněný venkovní
prostor staveb na úroveň 55 dB ve dne a 45 dB v noci (dle Dokumentace jde jen o
jeden dům v lokalitě Český Lačnov) stěnu dimenzovat na 60 dB ve dne a 50 dB
v noci a v dotčeném domě zajistit splnění limitu pro chráněný vnitřní prostor stavby na
úrovni 40 dB ve dne a 30 dB v noci

-

v technickém řešení mostů v blízkosti sídel věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů
a dilatačních spár z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých
vozidel
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do projektu vegetačních úprav zapracovat i výsadby izolační zeleně s protiprašnou
funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou

Opatření k ochraně archeologických památek
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let). Přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Opatření k ochraně půdy
-

v místech náchylných k erozi řešit likvidaci dešťových vod zasakováním pomocí
technických prostředků, které erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody
apod. V těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu
půdy před odnosem přívalovou vodou.

Opatření k Plánu organizace výstavby
-

-

v rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory,
sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umístěny:
1)

mimo kontakt s obytnou zástavbou

2)

mimo lokality významnějších ekosystémů kategorie I. - III., vymezených v této
dokumentaci

3)

mimo plochy lesa a souvislé porosty dřevin

4)

mimo plochy prvků ÚSES

5)

mimo ochranná pásma podzemních vod

6)

v dostatečné vzdálenosti od vodních toků

7)

mimo lokality archeologických nalezišť, vymezené v této Dokumentaci nebo
identifikované na základě dalších průzkumů

v rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v
maximální míře vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy
(kategorie I. a II. dle této Dokumentace), dle možností vyloučit i jejich zbytečný
kontakt s vodotečemi a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních toků

Další opatření ve fázi přípravy projektu
-

v rámci dokumentace pro územní řízení provést přesné výškové a směrové zaměření
trasy
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-

upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledněny
požadavky na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k požadavkům dotčených
obcí

-

vypracovat havarijní plán pro fázi výstavby a zajistit jeho schválení

Opatření pro fázi přípravy a provádění stavby
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les. To se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně.

-

případné jedince rostlin a živočichů přemístit do srovnatelných biotopů. Záchranný
přesun je významný zejména u druhů s omezenou mobilitou (čmelák, mravenec,
obojživelníci, ještěrky apod.). Musí být realizován v co nejkratší době před zahájením
stavby v daném úseku, ovšem při respektování vhodných ročních období pro odchyt
a přesun jedinců příslušného druhu a se striktním dodržením požadavků zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pro tento zásah je třeba
zažádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště
chráněných druhů.

-

veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, haldy
zeminy, betonárny, obalovny, manipulační plochy) umisťovat zásadně mimo lesní
plochy, mimo porosty dřevin rostoucích mimo les a nivní louky

-

minimalizovat zásahy do lesních porostů, dřevin a nivních luk na nezbytně nutnou
míru

-

veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo
vegetační období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)

-

pro přístupové komunikace zejména v lesních porostech využívat v maximální míře
existujících cest

-

zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky
v nivě toků, zvláště Loučné a Končinského potoka

-

před zahájením kácení stromů zejména v lesních porostech ověřit případná doupata
drobných savců a zajistit přesun nalezených jedinců

-

plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních
druhů rostlin, po ukončení stavby tyto plochy rekultivovat

-

na všech migračních trasách a v dalších místech s vyšší pravděpodobností vniku
živočichů (zejména savců a obojživelníků) na vozovku provést oplocení nebo jiné
ohrazení komunikace
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-

těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegetačních
úprav (viz výše), při výsadbě používat stanovištně odpovídající druhy

-

realizovat veškeré kompenzační výsadby (prvky ÚSES, stromořadí, plošné výsadby
pro zapojení silnice do krajiny apod.)

-

všechny vybudované usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod
-

v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací zahájit monitoring stavu a
kvality podzemních vod

-

seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi výstavby
a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek

-

v rámci technologické přípravy stavby prokazatelně zkontrolovat technický stav všech
dopravních a mechanizačních prostředků zejména pak z hlediska úkapů ropných
látek a možnosti případného úniku provozních kapalin

-

ve fázi výstavby díla udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky v dobrém
technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu

-

běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci s
ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech
k tomu určených na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Staveniště vybavit
dostatečným množstvím sanačních prostředků.

-

deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků

-

v úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod a v místech
hlubších zářezů neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí,
včetně pohonných hmot (s výjimkou nezbytných případů - málo pohyblivé stroje, v
těchto případech je nutno zajistit opatření k zamezení úniku PHM do prostředí). V
ostatních úsecích zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním únikům.

-

při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela minimalizováno

-

v místě křížení s vodními toky zabránit splachu znečišťujících látek (nerozpuštěné
látky, úkapy ropných látek) z ploch dotčených výstavbou

-

zajistit předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a
mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka), totéž platí i pro dešťové vody
odtékající z plochy staveniště

-

zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době
výstavby komunikace provádět v souladu s platnou legislativou
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-

v místech průchodu stavby ochrannými pásmy vodních zdrojů nebo přiblížení k jejich
hranici zajistit na stavbě odborný dozor ochrany podzemních vod

-

v případě zasažení hladiny podzemní vody (mimo tunely se nepředpokládá) zajistit
opatření k zamezení kontaminace podzemní vody

-

při budování tunelů použít v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů takovou
techniku, která minimalizuje kvantitativní ovlivnění zdrojů pitné vody včetně lokálních
(např. pravděpodobně sanace tryskovou injektáží)

-

průběžně sledovat ukazatele kvality i případného kvantitativního ovlivnění vodních
zdrojů. V případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající kompenzační opatření, tj.
např. sanaci zdroje, v případě výrazného kvantitativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření.

-

zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný
odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek
komunikací apod.

-

v místech, kde by těleso komunikace mohlo zabraňovat odtoku vody z míst ve svahu
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorbě zavlhčených nebo
podmáčených míst. Na výtoku minimalizovat nebezpečí eroze půdy vsakovacími
příkopy nebo trativody.

-

eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.

Opatření k ochraně obyvatel
-

veškeré provozy spojené s emisemi znečišťujících látek a hlukem (deponie zeminy,
štěrkovny, obalovny, betonárny apod.) umisťovat zásadně mimo kontakt s obytnou
zástavbou

-

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

-

provádět důsledné čištění automobilů a všech strojů vyjíždějících ze stavby

-

zakrývat přepravovaný materiál a zeminu na vozidlech

-

při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě:
1)

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

2)

uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby a v případě
stížností zajistit nápravu bez zbytečných odkladů

3)

zajistit pravidelné skrápění staveniště

4)

práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat přednostně
mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky
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stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností umísťovat ve větší vzdálenosti
od obytné zástavby, příp. do přístřešků

realizovat příslušná protihluková opatření (zejména clony) v rozsahu dle podrobné
akustické studie

Opatření k ochraně půdy
-

dočasné zábory půdy omezit na nejnutnější minimum

-

pro umístění doprovodných provozů, technického zázemí, skladů apod.
upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality (třída ochrany I. a II.)

-

provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF

-

zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence
vzniku erozních rýh. V případě nutnosti zabezpečit okamžitě po provedení zářezu a
násypu stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa osázením vhodnou vegetací
či technickými prostředky

-

pro budování násypů používat výhradně materiál bez obsahu znečišťujících
organických a anorganických látek znečišťujících půdu

Opatření k ochraně archeologických nalezišť
-

v dostatečném předstihu (optimálně několika let) před zahájením stavby zahájit
archeologický průzkum celé trasy nedestruktivními metodami (letecké snímkování,
pěší sběr, detektory kovů). Průzkum je vhodné zahájit přednostně v úsecích, u nichž
lze předpokládat dřívější zahájení stavby (obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle).

-

zajistit odborný archeologický dozor na stavbě

-

před zahájením skrývky ornice provést sondáž rýhováním - rozsah bude určen v
odborném projektu v rámci projektové přípravy stavby, pravděpodobně se bude
jednat o úsek od počátku trasy po Litomyšl a okolí Starého Města

-

skrývku ornice provádět pomocí strojů, které nepřejíždějí po již skryté ploše (např.
stroj UDS, ne buldozer). Buldozery a podobnou mechanizaci lze použít jen s
výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou
vyloučit.

-

ve vybraných lokalitách určených odborným projektem provést detailní průzkum s
ručním prosíváním či proplachováním ornice (dle dosavadních poznatků jde o jednu
lokalitu u Končinského potoka a dvě jižně od Sedliště v případě varianty Sedliště-jih)

-

v dalších částech trasy provést záchranný archeologický výzkum v případě zjištění
archeologických nálezů
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Opatření k omezení množství produkovaných odpadů
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

Opatření v době provozu komunikace
Opatření k ochraně obyvatel
-

po uvedení rychlostní silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích,
kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. Podmínkou
kolaudace stavby jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb o prokazatelném dodržení hygienického limitu
hluku z dopravy, které bude provedeno v součinnosti s orgánem ochrany veřejného
zdraví. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná
protihluková opatření.

-

zajistit údržbu izolační zeleně a její případné dosadby

Opatření k ochraně ekosystémů
-

zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst. Uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu.

-

provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci

-

zajistit provoz vzduchotechnického systému odvádějícího emise z tunelu Dětřichov
tak, aby byly minimalizovány imisní dopady na vegetaci Mladějovského vrchu

Opatření k ochraně vod
-

pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám. Povinnost
vypracovat havarijní plán ukládá § 39 vodního zákona. Náležitosti havarijního plánu a
nakládání se závadnými látkami stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

-

pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace, zajistit
údržbu jímek a odlučovačů. Na základě kontrol provést případné udržovací práce tak,
aby odvodňovací příkopy a propustky nezůstávaly zaneseny splaveninami, zarostlé,
poškozené mrazem nebo vymleté vodou. Prohlídky je nutno provádět dvakrát ročně po jarním tání a na podzim před zámrazem.
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-

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

-

zajistit monitoring stavu vodních zdrojů v lokalitách určených podrobnějším
hydrogeologickým průzkumem, v případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření

S těmito opatřeními lze rámcově souhlasit.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek v rámci procesu EIA byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

K

Vyjádření k přepracované dokumentaci (verze 2)
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Domašice
23. 9. 2010
Občanské sdružení Domašice nesouhlasí se závěrem, že varianta Sedliště-jih představuje
větší zátěž pro životní prostředí, z těchto důvodů:
1) Je potřeba klást velký důraz i na „obtížně kvantifikovatelné jevy“ a ne je jen odbývat
konstatováním jejich „nepochybného významu". Základní trasa výrazně zvyšuje
fragmentaci krajiny a vytlačuje zvěř dál od Litomyšle. Velký problém by způsobily změny
v tradičním rozložení zátěže z dopravy - nová silnice by nutila lidi ke znovuzvážení svých
předchozích rozhodnutí, kde chtějí žít, protože vytváří nový zdroj hluku. Varianta
Sedliště-jih kopíruje tradiční dopravní koridor.
2) Zábor půdy je posuzován zmateně - v tabulce na str. 207 jsou zaměněny údaje základní
varianty a varianty Sedliště-jih. Trasa Sedliště-jih zabere půdy podstatně méně.
3) Posouzení kvality půdy je nepřesné - opět zaměněny údaje v tabulce na str. 207.
Základní varianta postihuje kvalitní řepařské půdy, varianta Sedliště-jih červenice,
slínovatě a podzoly, což je mj. i názor Asociace soukromých zemědělců.
4) U kvality půdy by měl být posuzován i aktuální stav - značná část ornice v trase Sedlištějih byla v nedávné době odnesena vodou.
5) Je potřeba uvažovat i o vlivu záboru půdy na budoucí obhospodařování pozemků.
Varianta Sediště-jih vede většinou po hranicích pozemků, nebudou nutné drahé
kompletní pozemkové úpravy. Zbytková pole varianty Sedliště-jih by byla většinou
snadno dostupná i ze stávajících polních cest. U základní varianty by bylo nutné
vybudovat nové cesty, což by znamenalo další zábor půdy.
6) Varianta Sedliště-jih výrazně neomezuje rozvoj obcí. Mohou se rozvíjet jinými směry, než
jak předpokládají současné územní plány (v případě Litomyšle vč. opomíjených
integrovaných obcí). Plány budou muset akceptovat územní plán vyššího celku Pardubického kraje. Počet obyvatel v Litomyšli dlouhodobě stagnuje (za posledních 100
let se zvýšil počet obyvatel samotného města o pouhý jeden tisíc, za posledních 30 let se
nezvýšil vůbec) a v poslední době mírně klesá; vzhledem k demografickému výhledu pro
celou zemi bude klesat i nadále.
7) Pomalý růst Litomyšle nebyl městu na škodu, ale spíše k užitku. Dnes je lákavým
turistickým cílem právě díky pomalejší moderní výstavbě, která nestihla výrazněji narušit
historický ráz města.
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8) Nesouhlasíme s tvrzením, že základní varianta neovlivní Kornický potok. Odvodnění
celého úseku mezi Bohuňovicemi a Němčicemi je řešeno vsakováním, což může
způsobit velké problémy při přívalových deštích, veškerá voda z celého úseku odteče do
Kornického potoka.
9) Na trase varianty Sedliště-jih je sice více archeologických nalezišť, ale ty jsou určená jen
na základě povrchových sběrů, jejichž vypovídací hodnota je omezená.
Pravděpodobnost, že by byly nutné větší archeologické průzkumy, je velmi malá.
10) Souhlasíme s názorem, že Kornice by nebyly odříznuty v případě varianty Sedliště-jih od
města.
11) Vzhledem k těžké situaci veřejných financí je potřeba počítat s velmi pomalou výstavbou
R35. Proto hrozí, že R35 bude po několik let končit před Litomyšlí a veškerá doprava
bude proudit po průtahu městem. Proto považujeme za vhodné uvažovat o výstavbě
obchvatu města, který by se později dal využít jako jeden směr budoucí R35. Obchvat
vystavěný v trase základní varianty by byl mnohem delší, proto dražší a obtížněji
realizovatelný. Obchvat v trase Sedliště-jih by navíc mohl sloužit dopravě ve městě a
odlehčit centru.
12) Varianta Sedliště-jih znamená pro všechny zlepšení stávajícího stavu. Základní varianta
znamená velké zlepšení pro někoho na úkor druhých.

Za sdružení Ing. Luboš Chaloupka, předseda

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1) S uvedeným názorem je možné souhlasit. V procesu EIA je nezbytné dát přednost
menším vlivům na životní prostředí, v tomto případě se jedná o menší vlivy na obyvatele
zejména v oblasti vlivů hluku a vlivů na ozduší.
2) - 5) V tabulce na str. 207 jsou skutečně zaměněny údaje základní varianty a varianty
Sedliště-jih. Ovšem kapitola B.II.1. Zábor půdy je specifikuje správně. To je také
zohledněno v rámci posudku EIA.
6) a7) Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak vede
ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými plochami rozvoje
bydlení.
8) Odvodnění záměru bude řešeno v následujících technických projektech, v návrhu
stanoviska EIA je stanovena řada pro eliminaci a minimalizaci tohoto vlivu.
9) Vlivy na archeologická naleziště jsou méně významné u základní trasy (průchod jednou
archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy (průchod 4
archeologickými lokalitami).
10) Bez nutnosti vypořádání.
11) Tato připomínka přesahuje možnosti tohoto procesu EIA.
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12) Varianta Sedliště-jih vykazuje dle procesu EIA větší vlivy na životní prostředí.

Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích
23. 9. 2010

a Občanské sdružení Lipovec
29. 9. 2010
(2 totožná vyjádření)

Vyjádření k druhé dokumentaci EIA:
Navrhujeme tuto „doplněnou“ dokumentaci vrátit k přepracování a trváme na tom, že pokud
oznamovatel trvá na projednávání záměru v úseku „MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“, který
je podstatně prostorově odlišný od rozsahu záměru v úseku „Vysoké Mýto – Staré Město“,
pak je naprosto nutné provést nové zahájení procesu EIA od samého začátku, tj. od
zveřejnění oznámení a provedení zjišťovacího řízení.
Odůvodnění a připomínky k doplnění dokumentace:
1. Na str. 6 doplněné dokumentace je uvedeno:
„Trasa je navržena v jedné základní variantě, jedná se o tzv. jižní variantu .... Zúžení
posuzování pouze na jižní variantu vychází z požadavku závěru zjišťovacího řízení".
Je se zde odvoláváno na text ze str. 2, bod „Ad a)" závěrů zjišťovacího řízení, kde MŽP
uvedlo:
„Nadále sledovat a hodnotit řešení, které bude vycházet z konečné podoby ÚP VÚC
Pardubického kraje (jehož schvalovací proces se v současné době blíží do závěrečné
fáze). Soulad navrhovaného řešení s tímto územním plánem je nutno doložit
aktuálním (tj. vztaženým k době předložení dokumentace EIA) vyjádřením KÚ
Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace EIA".
Je to ukázka, jak se MŽP díky protiprávním postupům více a více zaplétá do vlastních
pochybení a jak vlastně svou nedůsledností v dodržování zákonů působí škodu a
zdržování v budování páteřní dopravní infrastruktury. MŽP nikdy nedostalo mandát, aby
„zužovalo" počet variant, které se mají posuzovat. MŽP podle ust. § 7 odst. 5 zákona č.
100/2001 Sb. je oprávněno navrhnout posouzení dalších variant:
„V závěru podle odstavce 3 může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení
záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či
okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z
technických hledisek možné“.
Tedy MŽP není oprávněno počet variant zužovat. Tedy zjišťovací řízení trpí vážnou
vadou a je tedy neplatné stejně jako všechny kroky návazné na tento chybný postup
MŽP.
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2. Toto „zaplétání se" MŽP do svých pochybeni je posíleno tím, že MŽP nedodržuje
základní ustanovení správního řádu o souladnosti řízení. EIA nemůže probíhat v rozporu
se SEA a absence SEA neumožňuje provádět návaznou EIA. V daném případě je zde
dokonce i pro část posuzované věci rozpor s platnou SEA z roku 1999 (viz níže). Pokud k
těmto pochybením ze strany MŽP dochází pro případy, kdy náklady na zmatečný proces
EIA nese státní subjekt, pak dochází navíc těmito pochybeními k nehospodárnostem a
zmaření vydaných veřejných finančních prostředků, a to ve značné výši. Pokud se to
stane poprvé je možné uvažovat z trestního hlediska o pouhé nedbalosti, pokud se tak
děje opakovaně, a tedy vědomě a po upozornění, je namístě zvážit šetření zda se
nejedná o úmysl nebo zda úředník nejednal pod nějakým nátlakem. Proto tímto
vyzýváme vedení ministerstva k zahájení šetření v dané věci a vyvození následků.
Požadujeme písemnou odpověď ministra do 30 dnů s uvedením konkrétních a účinných
opatření k nápravě, která přijal.
3. Zaplétání se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíží do závěrečné fáze...". Toto je nepřípustné v jakékoliv situaci.
Lze odkázat na zrušení části ZÚR kraje Vysočina rozsudkem Nejvyššího správního
soudu č.j. 5 Ao 1/2009 - 186 ze dne 3. července 2009. Nelze vyloučit, že předjímání
nějakých budoucích rozhodnutí spadá dokonce pod trestní zákon stejně tak jak to bylo s
předjímáním výsledku návazného procesu v případě, kdy Nejvyšší soud v trestní věci
potvrdil dva rozsudky soudů nižší instance - viz usnesení Nejvyššího soudu č.j. 7 Tdo
991/2005. Tedy zjišťovací řízení trpí vážnou vadou a musí být opakováno po novém
předložení Oznámení.
4. Zaplétáni se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na „...ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíži do závěrečné fáze...". Tento chybný postup MŽP je ještě dále
akcentován tím, že Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 7 Ao 1/2009-56 ze dne
26. srpna 2009 zrušil podstatnou část koridoru R35 posuzovanou v předmětném
záměru, a tedy tento koridor neexistuje. MŽP tedy jasně nařizovalo a (protože svůj
postup nekorigovalo) nadále zjevně trvá na svém nařízení vycházet z původně
neschváleného a nyní soudem částečně zrušeného dokumentu. Je to tedy jistým
způsobem maření rozsudku soudu, kde se též dá uvažovat o trestně právních aspektech.
5. Zaplétání se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na „...ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíží do závěrečné fáze...". Tento chybný postup MŽP je ještě dále
akcentován tím, že doposud situace s koridorem R35 v prostoru daného záměru nebyla
napravena, naopak, Pardubický kraj zjevně porušil stavební zákon, když vydal ZÚR kraje
pro území jiné než celé území kraje (a proto také ZÚR Pardubického kraje již byly
napadeny žalobou u NSS). V souvislosti s daným a zmatečným procesem EIA je zde
tedy situace, že nemůže být dodržen výše uvedený závěr zjišťovacího řízení, a to ani
kdyby se uvažovalo, že per analogiam by se mohlo substituovat ZÚR Pardubického kraje
za ÚP VÚC Pardubického kraje.
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6. V závěru zjišťovacího řízení se požadovalo, že „Soulad navrhovaného řešení s tímto
územním plánem je nutno doložit aktuálním (tj. vztaženým k době předložení
dokumentace EIA) vyjádřením KÚ Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace
EIA". Tento závěr zjišťovacího řízení nemůže být pominut, neb správní orgán, byť by v
daném úkonu nepostupoval podle správního řádu, musí podle správního řádu dodržet
základní principy správního řádu dle ust. §§ 2 - 8 správního řádu, a tedy MŽP nemělo
právo zveřejnit doplněnou dokumentaci EIA bez neplnění podmínky, kterou samo
stanovilo v závěrech zjišťovacího řízení. Když k tomuto pochybení již ze strany MŽP
došlo, je MŽP povinno napravit své pochybení na základě tohoto explicitního upozornění,
tj, MŽP je povinno řízení EIA zastavit.
7. Poukazujeme na to, že vyjádření Pardubického kraje o souladu s územně plánovací
dokumentací k aktuální územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR Pardubického kraje,
schází, což je zásadní pochybení.
8. Je nutné si navíc uvědomit, že sice zákon č. 100/2001 Sb. sice explicitně nepožaduje,
aby záměr byl v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, ale v daném případě
je toto nezbytné z hlediska naplnění povinnosti MŽP dbát na hospodárné využití
veřejných finančních prostředků. Je zde totiž fundamentální rozdíl od situace, kdy si
Oznámení bez souladu s územním plánem podá soukromý investor. Tento soukromý
investor si sám nese riziko finanční ztráty, pokud se mu nepodaří získat změnu územního
plánu, která by umožnila jeho záměr realizovat. Pokud ale investorem je subjekt
hospodařící s veřejnými finančními prostředky, dopadá na všechny státní subjekty, které
ovlivňují vlastní proces, povinnost bdělosti, zda by se nemohlo stát, že by se staly
spolupodílníky na zavinění ztráty veřejných finančních prostředků a zjevné
nehospodárnosti. V takové situaci se MŽP jako příslušný úřad dle zákona č.100/2001 Sb.
nemůže vyvinit z povinnosti informovat Oznamovatele, státní subjekt hospodařící s
veřejnými finančními prostředky, že v daném případě nelze mít za na jisto položené, že
veřejné finanční prostředky vydané na proces EIA pod vedením MŽP nebudou
proplýtvané. Pokud toto není na jisto položené, je MŽP povinno jinému zabránit
nehospodárnému vydání veřejných finančních prostředků a MŽP je povinno na tuto
skutečnost Oznamovatele prokazatelně, tj. písemně, upozornit. Pokud by státní subjekt i
nadále trval na nehospodárném vydávání veřejných finančních prostředků, je MŽP
povinno oznámit toto pochybení příslušnému Finančnímu úřadu s podnětem ke kontrole.
MŽP v této kauze viditelně chybuje, neb nechává posuzovat za veřejné finanční
prostředky záměr předložený státním subjektem hospodařícím s veřejnými finančními
prostředky v situaci, kdy neproběhly právoplatně procesně povinné procesy územního
plánovaní a SEA, a tedy po rozsudku NSS týkajícího se explicitně posuzovaného
záměru, je zde více než jen riziko nehospodárného vydání veřejných finančních
prostředků. Vyzýváme tímto ministra MŽP, aby provedl v dané věci hloubkové šetření a
vyhrazujeme si právo o věci informovat příslušné orgány finanční kontroly. Požadujeme
tímto, aby ministr nejen věc důsledně prošetřil, ale zaslal nám do 30 dnů písemnou
odpověď, kde budou uvedeny konkrétní a účinná opatření k nápravě, která přijal.
Upozorňuje, že nedůsledným dodržováním zákonů ze strany MŽP mohou vzniknou velké
škody na zpožděních výstavby dopravní infrastruktury.
9. Na str. 6 doplněné dokumentace je uveden odkaz na jiné dokumentace, ale ve vlastní
dokumentaci EIA schází konkrétní podklady, na základě, kterých bylo posuzování
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prováděno. Je naprosto nepřípustné pouze odkazovat, a to ještě naprosto nepřesně na
jakési jiné dokumentace. Informace, které jsou základem posouzení musí být
SEZNATELNĚ integrální součástí textu dokumentace EIA předložené veřejnosti k
vyjádření. Toto v daném případě nenastalo a zveřejněná dokumentace EIA je takto jako
neúplná zatížena těžkou právní vadou.
10. V předložené dokumentaci schází posouzení na NATURA 2000 provedené osobou s
příslušnou autorizací. Posouzení osobou bez autorizace je nepřípustné. Dokumentace
EIA je takto jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
11. V předložené dokumentaci schází je sice přiloženo posouzení na veřejné zdraví, ale toto
posouzení nerespektuje povinně posuzované varianty záměru. Dokumentace EIA je takto
jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
12. Na str. 8 je uvedeno, že není zahrnuto hodnocení MÚK Ostrov. To je zásadní pochybení,
neb každé jednotlivé posuzování EIA musí zahrnout i kumulativní vlivy. Je tedy
nepochybné, že vlivy MÚK Ostrov musí zde být zahrnuty.
13. Na str. 8 je uvedeno, že po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny vyvolané silniční přeložky.
Takovou „dohodu“ nesmělo MŽP učinit, neb vyvolané silniční přeložky jsou nejen
nedílnou součástí záměru, ale musí být i povinně posuzovány z hlediska vyvolaných a
kumulativních vlivů.
14. Na str. 9 je odkaz na neurčitý počet přeložek. Takto nelze postupovat. Vyvolané přeložky
musejí být řádně specifikovány a v procesu EIA plnohodnotně posouzeny. Situace, že
probíhá hodnocení EIA na záměr, kde jím vyvolané dopady nejsou známy, je
nepřípustná.
15. Na str. 9 je odkaz na do procesu EIA nezahrnuté návazné stavby. Schází ale klíčové
stavby požadované legislativou, a to odpočívky. Tyto odpočívky zcela typicky jsou nad
100 vozidel a jako takové musí být posuzovány v EIA. Není možné problém „salámovat“,
takže často mnohahektarové odpočívky se budou řešit samostatně, přestože jsou
nedílnou částí projektu každé komunikace stejné jako napojení na místní a nadmístní
komunikace.
16. Na str. 10 je uvedeno, že R35 převezme část dopravy z D1. Schází ale uvedení, kolik
tisíc vozidel denně této dopravy bude. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
17. Schází ale, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na R43. Toto musí být
explicitně uvedeno pro modelování intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro
hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
18. Schází ale, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na silniční síť ze
severu, zejména ze směru z Německa. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
19. Na str. 10 je odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje. To je nepatřičné, neb tento
dokument už není v právní síle.
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20. Naprosto nesprávné je neposouzení varianty R43 s napojením u Svitav. Zdůvodnění
použité na str. 10 je doslova nesmyslné. To, že v již neplatném ÚP VÚC Pardubického
kraje byla R43 přes Staré město je k dnešnímu dni zcela irelevantní.
21. Tvrzeni na str. 10, že dokumentace hodnotí méně příznivý stav, je nedoložené. Navíc
takto nelze postupovat, neb kdyby to bylo přípustné, pak by se zpracovatel dokumentace
EIA mohl vyhnout jakémukoliv posouzení variant tím, že by místo seznatelného
hodnocení variant, což je jeho úkolem, mohl varianty jen verbálně odbýt. To, že
zpracovatel dokumentace EIA takto rezignoval na klíčový úkol, který je povinen na
základě své autorizace plnit, je důvodem k tomu, aby MŽP zahájilo proces šetření s touto
autorizovanou osobou ve věci odebrání autorizace. Požadujeme tímto písemnou
odpověď v této věci od MŽP, a to do 30 dnů.
22. Intenzity dopravy je nutné hodnotit v širším kontextu, a to včetně dopravy z Brna do
Hradce Králové/Pardubic s využitím D1. Je nepochybné, že tato trasa by byla více
preferována v situaci, kdy by byla realizována masivní zajížďka po R43 do Starého
města.
23. Trasy variant v oblasti, kde byl koridor R35 zrušen rozsudkem Nejvyššího správního
soudu jsou beze změny oproti první variantě dokumentace EIA, čímž je popřen smysl
doplňování dokumentace EIA.
24. Dokumentace odkazuje na str. 226 na seznam 9 výkresů. Tyto nebyly zveřejněny, čím je
znemožněno plnohodnotně dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je tedy zmařeno.
Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně MŽP zveřejňuje dokumentaci
s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
25. Dokumentace odkazuje na str. 226 na seznam 9 příloh dokumentace. Tyto nebyly
všechny zveřejněny, čím je znemožněno plnohodnotné dokumentaci připomínkovat.
Zveřejnění je tedy zmařeno. Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně
MŽP zveřejňuje dokumentaci s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
26. Dokumentace odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek. Stanovisko o souladu s ÚP VÚC
Pardubického kraje je irelevantní, neboť tento dokument není v právní síle. Ostatně ani
toto stanovisko schází.
27. Dokumentace odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek. Tyto nebyly všechny zveřejněny,
čím je znemožněno plnohodnotné dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je tedy
zmařeno. Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně MŽP zveřejňuje
dokumentaci s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
28. Je nutné brát v úvahu i základní principy posuzování situací, kdy jsou potenciálně
překračovány zákonné hlukové limity, kdy se musí k tíži žadatele brát i nejistota měření či
modelování. Toto dokládá např. dopis hlavního hygienika ombudsmanovi ČR (dopis č.j.
32.0-21.6.2007/23679 ze dne 23.7.2007). Toto není respektováno.
29. Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „... dbají
vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy
nebo povinnostmi dotčené osoby“. MŽP proto musí zastavit proces EIA do schválení
ZÚR Pardubického kraje, který zahrne i celý koridor R35.
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30.Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „…, aby
nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje „.
MŽP nesmí neoprávněné zatěžovat veřejnost zmatečným řízením o EIA k R35, kde se
dokonce ani nezabývá platným stanoviskem SEA z roku 1999, které MŽP vydalo pod č.j.
/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99. Toto stanovisko SEA je pro MŽP závazné a může být
překonáno jedině SEA pro plnohodnotné ZÚR Pardubického kraje.
31.Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „..., aby
nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje „.
MŽP nesmí neoprávněně zatěžovat veřejnost zmatečným řízením o EIA k R43, které je v
rozporu dokonce s platným rozhodnutím SEA z roku 1999, které MŽP vydalo pod č.j.
/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99 a kde je R43 vyloučena. Toto stanovisko SEA je pro
MŽP závazné a může být překonáno jedině SEA pro ZÚR JMK.
32. Celá EIA je zatížena těžkou právní vadou. Podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
se totiž provádí posouzení záměru na KAPACITU záměru a ne na jakékoliv jiné
parametry, které mohou být odvozovány z nějakých predikcí, jak bude záměr
provozován. Podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. musí být v části B/l/2 popsána
„Kapacita (rozsah) záměru". Kapacitou dopravní komunikace se nerozumí očekávaná
(nějak predikovaná) intenzita dopravy v nějakém, na zákonu 100/2001 Sb. nezávisle
stanoveném časovém horizontu (např. 10, 20, 30 let). Provoz komunikace totiž není
povolován na dobu určitou a není ani povolován (ani stanoviskem EIA ani jinak) na
nějaké (mezní) hodnoty intenzit dopravy, které někdo předikuje. Kapacitou záměru u
doprávní silniční komunikace počet vozidel, které tato komunikace je kapacitně schopna
přepravit. Oznamovatel záměru musí věrohodně doložit jak vysoce kapacitní silnici
navrhuje budovat. Pro věrohodné určení kapacity dopravní silniční komunikace je nutné
vycházet např. z všeobecně uznávaných norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73
6110. Zde je kapacita komunikace vázána na definovaný pojem „Úroveň kvality dopravy
(ÚKD)". Zjednodušeně řečeno kapacita komunikace R43 je dána počtem průběžných
jízdních pruhů a kapacita každého ze 4 předpokládaných pruhů je cca 20 tis. vozidel
denně, tj. jako kapacitu R35 a R43 je nutno brát celkem cca 80 tis. vozidel denně.
Zpracovatel dokumentace EIA zásadním způsobem a vědomě chybuje, neb kapitolu B/l/2
požadovanou přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. s názvem „Kapacita (rozsah)
záměru“ si svévolně přejmenoval na „Rozsah záměru" a kapacitu záměru neuvedl. Je
tedy nutné dokumentaci EIA bez dalšího odmítnout neboť nesplňuje požadavky zákona.
Stejně tak je nutné odmítnout posudek, který se nevypořádal s tímto dokumentovaným
pochybením.
33. Kapacita záměru, tedy údaj o cca 80 tis. vozidel denně, musí být podle zákona základem
i všech imisních a hlukových studií a musí být brán jako základní vstupní parametr pro
posuzování z hlediska NATURA 2000. Předložené posouzení je ve všech těchto částech
naprosto chybné, neboť nevychází z parametru požadovaného zákonem.
34. Podle závazných závěrů zjišťovacího řízení měly být v Dokumentaci EIA jednotlivě a
věcně vypořádány všechny připomínky (tj. všech subjektů) podané ve zjišťovacím řízení.
Toto se nestalo, což je zásadním pochybením zpracovatele Dokumentace EIA.
Dokumentaci EIA je tedy nutné vrátit ŘSD k přepracování a doplnění. Trváme na úplném
naplnění zákonného procesu EIA včetně splnění všech podmínek ze závěrů zjišťovacího
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řízení, tj. i plného vypořádání všech připomínek (tj. všech subjektů) podaných ve
zjišťovacím řízení, a to v doplněné Dokumentaci EIA.
35. Připomínky podané musí být citovány plně a ne zkracovány a přeformulovávány. Stalo se
tak pro prakticky všechny níže uvedené a dříve uplatněné připomínky. Zpracovatel
dokumentace vážně pochybil a vážně pochybilo i MŽP, které tento problém ponechalo
bez povšimnutí a doplněnou dokumentaci zveřejnilo. Na všech níže uvedených
připomínkách trváme a požadujeme jejich korektní vypořádání.
36. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Proces EIA byl zahájen oznámením pro úsek R35 „Vysoké Mýto - Staré Město". V
grafické reprezentaci v oznámení záměru této záměr nesahal západně od obce
Zámrsk. Není přípustné, aby po provedeném oznámení a zjišťovacím řízení byla
zpracována dokumentace pro jiný prostorově podstatně odlišný záměr a dokonce aby
byl měněn název procesu EIA. Úsek „MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" má západní
ukončení o řadu kilometrů více k západu a zasahuje tak i do prostoru obcí, které
nebyly zasaženy záměrem projednávaným ve zjišťovacím řízení. Záměr, pro který je
nyní předložena dokumentace EIA, je tedy podstatně prostorově odlišný od rozsahu
původního záměru v úseku „Vysoké Mýto - Staré Město". To je zcela nepřípustné a
toto samotné diktuje nutnost zahájit proces EIA od samého počátku.“
Odvolávání se na ust. § 7 odst. 5 cit. zákona je v dané situaci zcela nepřípadné, neboť to
nebylo MŽP, kdo rozhodl o předložení dokumentace na záměr o téměř 10 km delší a
nejedná se ani o novou variantu, ale prostě o 10 dalšího záměru, což je záměr, který sám
o sobě podléhá posuzování EIA. Je vhodné, aby si MŽP uvědomilo, že pokud volí taktiku,
že vědomě či z nedbalosti připouští nepřípustné kroky v procesu EIA, dává tím
argumenty odpůrcům posuzovaného záměru, což tito mohou uplatnit u soudu při
územním řízení a budou pak úspěšní a dojde k zpoždění možnosti realizovat předmětný
záměr, což mohou být i miliardové škody a bude nutné zjišťovat, kdo to zavinil.
37. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Proces EIA pro R35 musí být v souladu s navazujícími komunikacemi. Tomu v
daném případě tak není, protože není správně řešena návaznost na R43. Koridor pro
R43 je nyní stanoven v závazné Politice územního rozvoje jako koridor s možným
zakončením jak u Moravské Třebové tak u Svitav. Proces EIA není tedy v souladu se
schválenou Politikou územního rozvoje a musí být brány v úvahu obě varianty
koridoru R43 dle Politiky územního rozvoje."
Seznatelné porovnání variant nelze nahrazovat tvrzením, že byl do posuzování brán
nějaký „horší stav". To, že se potenciálně jedná o „horší stav" musí být seznatelně
doloženo, a to je právě účelem hodnocení EIA. Resignováním na seznatelné posouzení
variant je vážnou chybnou zpracovatele dokumentace, která podle našeho názoru
zakládá důvod k odebrání jeho autorizace. Proto tímto navrhujeme zahájit řízení o
odebrání autorizace a požadujeme písemnou odpověď do 30 dnů.
38. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následné MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
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„Ministerstvo životního prostředí odůvodněným způsobem vrátilo oznamovateli, ŘSD,
k přepracování dokumentaci EIA pro R43 v úseku od Svitávky po R35, a požaduje
aby byl hodnocen i koridor R43 ve směru na Svitavy. Z důvodu integrity rozhodování
centrálního orgánu, MŽP, je nyní nutné důsledně brát v úvahu toto rozhodnutí a
posuzování dokumentace EIA pro jakýkoliv úsek R35 musí také brát v úvahu možný
koridor R43 ve směru na Svitavy. Toto posuzované dokumentace nenaplňuje a proto
není v jejím posuzování možné pokračovat."
Seznatelné porovnání variant nelze nahrazovat tvrzením, že byl do posuzování brán
nějaký „horší stav". To, že se potenciálně jedná o „horší stav" musí být seznatelně
doloženo, a to je právě účelem hodnocení EIA. Resignování na seznatelné posouzení
variant je vážnou chybou zpracovatele dokumentace, která podle našeho názoru zakládá
důvod k odebrání jeho autorizace. Proto tímto navrhujeme zahájit řízení o odebrání
autorizace a požadujeme písemnou odpověď do 30 dnů.
39. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Trasa R43 vymezená v ÚP VÚC Pardubického kraje byla nejprve zpochybněna
samotným Zastupitelstvem Pardubického kraje, které ve stejný den, 14.12.2006, kdy
byl schválen ÚP VÚC Pardubického kraje, schválilo zadání pro změnu ÚP VÚC
Pardubického kraje, kdy měla být posuzována jiná trasa R35 než, která byla téhož
dne schválena. V této věci sice došlo v meziobdobí k posunu, ale věc dořešena není,
neboť ÚP VÚC Pardubického kraje je typem rozhodnutí, které je podle rozhodnutí
Ústavního soudu napadnutelné u Nejvyššího správního soudu. Jedním ze základních
pochybení při pořizování ÚP VÚC Pardubického kraje bylo nedodržení postupu
závazného pro MMR a celou státní správu, tj. respektování usnesení vlády č.
741/1999, které požadovalo koridor R43 Brno - Svitavy vymezit v procesu nového
územního plánu pro brněnskou aglomeraci (viz Příloha č. 1 bod e) tohoto UV). Tento
fakt nebyl zatím napadnut u Nejvyššího správního soudu, nicméně ÚP VÚC
Pardubického kraje u NSS již napaden byl, a to pro protiprávní postup při vymezování
koridoru R35. NSS vydal rozsudek č. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009, kterým
zrušil „územní plán velkého územního celku Pardubického kraje schválený
zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 se v části vymezení ploch a
koridorů veřejně prospěšných staveb D1 - stavba rychlostní silnice R35 se všemi
jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s
napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u
Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď…“. Tímto neexistuje žádná
schválená trasa pro R35 a nelze tedy smysluplně pokračovat v procesu ElA pro
posuzovaný úsek R35.“
Je nesprávné odvolávat se na zákon č. 100/2001 Sb. a zamítat výše uvedenou námitku.
Pro případ, že neexistuje žádná schválená trasa komunikace v územně plánovací
dokumentaci totiž vůbec není možné vést proces EIA. Proces EIA je návazný na územně
plánovací postupy, neb je přímo provázán s procesem návazným na územní plánování.
Je provázán s procesem územního řízení. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. totiž naprosto
jednoznačně v ust. § 43 odst. 5 uvádí, že „Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů
podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s
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vydaným územním plánem". MŽP proto bylo povinno zamezit neoprávněnému čerpání
veřejných finančních prostředků pro předmětný proces EIA, kde ani jedna trasa není v
souladu s územně plánovací dokumentací ZUR Pardubického kraje a tedy ani s
územními plány obcí na trase. Protože se jedná o závažné pochybení MŽP i ŘSD,
požadujeme, aby ministr MŽP věc nechal prošetřit a nechal zjednat nápravu, aby
nepokračovalo zneužívání veřejných finančních prostředků, které by mohlo i nést aspekty
trestného činu. Pokud šetření ministra potvrdí, že mohlo dojít k trestnému činu, je ministr
povinen věc ohlásit orgánům činným v trestním řízení. Požadujeme písemnou odpověď
do 30 dnů s uvedením výsledků šetření a konkrétních kroků k nápravě.
40. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Vzhledem k právnímu vakuu ve věci trasy R35 a vzhledem k probíhajícímu procesu
pořizování Zásad územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje není možné
pokračovat v procesu EIA pro předmětný úsek R35 do doby právoplatného schválení
ZÚR Pardubického kraje.“
Je nesprávné odvolávat se na zákon č. 100/2001 Sb. a zamítat výše uvedenou námitku.
Pro případ, že neexistuje žádná schválená trasa komunikace v územně plánovací
dokumentaci totiž vůbec není možné vést proces EIA. Proces EIA je návazný na územně
plánovací postupy, neb je přímo provázán s procesem návazným na územní plánování.
Je provázán s procesem územního řízení. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. totiž naprosto
jednoznačně v ust. § 43 odst. 5 uvádí, že „Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů
podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s
vydaným územním plánem". MŽP proto bylo povinno zamezit neoprávněnému čerpání
veřejných finančních prostředků pro předmětný proces EIA, kde ani jedna trasa není v
souladu s územně plánovací dokumentací ZUR Pardubického kraje a tedy ani s
územními plány obcí na trase. Protože se jedná o závažné pochybení MŽP i ŘSD,
požadujeme, aby ministr MŽP věc nechal prošetřit a nechal zjednat nápravu, aby
nepokračovalo zneužívání veřejných finančních prostředků, které by mohlo i nést aspekty
trestného činu. Pokud šetření ministra potvrdí, že mohlo dojít k trestnému činu, je ministr
povinen věc ohlásit orgánům činným v trestním řízení. Požadujeme písemnou odpověď
do 30 dnů s uvedením výsledků šetření a konkrétných kroků k nápravě.
41. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Podle rozsudku NSS č. 1 As 111/2008-363 ze dne 20. května 2009 je judikováno, že
„Jinými slovy - byla-li daná varianta v procesu SEA vybrána nezákonně, nemůže být
další rozhodnutí (tj. stanovisko EIA), které stojí na tomto podkladu, zákonné" a „ je-li
nezákonné stanovisko SEA, je tím samým nezákonné i stanovisko EIA". Po zrušení
části koridoru R35 rozsudkem NSS č. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009 je
nezákonná i SEA k ÚP VÚC Pardubického kraje, a tedy pokud nemá být nezákonný
tento předmětný proces EIA, pak musí být pozastaven do doby provedení nové SEA,
tj. SEA k ZÚR Pardubického kraje.“
Připomínka nebyla vůbec vypořádána.
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42. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Dokumentace EIA musí být odmítnuta, neboť zcela zamlčela dopravní význam a
funkční zařazení R35 jako součásti evropské sítě TEN-T."
Doplnění je nedostatečné, neb nelze je doplnit konstatováním, že se jedná o síť TEN-T,
ale je nutné posoudit také dopady takto vzniklé, a to včetně nárůstu dopravy v transevropském měřítku, vlivů složení dopravního proudu (tj. vyšší než průměrný podíl těžké
kamionové dopravy a její rozložení do celé noční doby), atd. Je nutné také vzít v úvahu
specifické formulace v Politice územního rozvoje, článek (23).
43. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Dokumentace EIA musí být odmítnuta, neboť je zmatečná i z hlediska návaznosti na
R43. Na str. 8 se uvádí, že R43 naváže u Starého Města, na str. 26 je R43
definována jako Brno - Svitavy.“
Oprava nebyla provedena. Definice R43 musí být v souladu s PÚR.
44. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Je naprosto nedostatečně zpracováno modelování dopravních intenzit. Není ani
zpracováno na standardně používaný výhled 30 let, tj. do roku 3039, ale není
zejména nijak vyhodnocen budoucí stav dopravy po napojení na síť TEN-T a zejména
na R43. Nejsou naprosto zhodnoceny klíčové otázky převedení dopravy z dnešní
D1.“
Výhled na 30 let je standardně používanou dobou pro predikce. Navíc upozorňujeme, že
nestačí provádět posuzování na nějaké predikce. Nic takového zákon č. 100/2001 Sb. v
platném znění neumožňuje a státní správa smí činit jen to, co zákon nařizuje a nic jiného.
Posuzování EIA tedy musí být v souladu s dikcí cit. zákona, který nařizuje přisuzovat
záměry z hlediska jejich kapacity a rozsahu. Kapacitou je v daném případě 80 tisíc
vozidel/denně – detaily jsou rozebrány výše.
Dokumentaci EIA, stejně jako oznámení EIA, je nutno odmítnout a vrátit oznamovateli jako
nedostatečně zpracované. Není možné pokračovat v procesu EIA, protože je tu nebezpečí
plýtvání veřejnými finančními prostředky ve velkém rozsahu.
Žádáme MŽP, aby postupovalo v souladu se zákony a principy dobré státní správy a bez
prodlení Oznámení EIA i Dokumentaci EIA vrátilo oznamovateli jako neprojednatelné.
Za občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích
doc. Petr Firbas
předseda OS
Za občanské sdružení Lipovec
Ing. Jan Vaňous
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předseda OS

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodům:
1. – 5.:
Postup procesu EIA kritizovaný v rozsáhlých připomínkách není v rozporu s žádným
ustanovením zák. č. 100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č.
100/2001 Sb. nikde nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se
záměrem předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu
dalších variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
6. – 8.:
Vyjádření KÚ Pardubického kraje je uvedeno v Části H - Příloha dokumentace EIA.
9.:
Citace podkladů, ze kterých čerpala dokumentace je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.
V přílohách dokumentace je nutno uvést podklady, které se bezprostředně dotýkají procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
10.:
V příloze dokumentace je uvedeno povinné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody,
že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymazené ptačí oblasti ani na evropsky
významné lokality. V takové případě se žádné posouzení na NATURA 2000 provedené
osobou s příslušnou autorizací nezpracovává.
11.:
Posouzení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno dle příslušných metodik a v souladu s §19
zák. č. 100/2001 Sb.
12.:
Kumulativní vlivy MÚK Ostrov jsou v respektovány v dostatečné míře pro proces EIA.
K bodu 13. a 14.:
Vlivy silničních přeložek budou řešeny samostatnými procesy EIA včetně kumulativních vlivů.
15.:
Odpočívky nejsou v současné době přesně specifikovány. V případě jejich realizace budou
samostatnými procesy EIA včetně kumulativních vlivů.
16. - 18., 22.:
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy z D1, R43 a ze severu.
19.:
Odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje se nijak nepodílí na posuzování vlivů na životní
prostředí.
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20. a 21.:
Dokumentace zde dokládá, že hodnotí méně příznivý stav (s vyšší dopravní zátěží), což je
povinností zpracovatele dokumentace.
23.
Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu záměru
s územně plánovací dokumentací.
24., 25.:
Zákon č. 100/2001 Sb. v § 8 stanoví, že příslušný úřad zveřejní na internetu vždy alespoň
textovou část dokumentace.
26.:
Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu, odboru
strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
27.:
Stanovisko a vyjádření jsou součástí dokumentace a v jejím rámci byly zveřejněny.
28.:
Jak hluková, tak rozptylová studie jsou zpracovány podle závazných metodik a respektují
příslušné nejistoty měření a modelování.
29. a 30.:
Dle zák. č. 100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm
ÚPD.
31.:
EIA k R43 není předmětem tohoto procesu EIA.
32. a 33.:
EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu životního prostředí a ochrany
veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus) vyžadují striktně stanovení
výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty vycházejícími ze sčítání dopravy,
výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.
34. a 35.:
Uvedené připomínky byly v dokumentaci i doplněné dokumentaci vypořádány dostatečným
způsobem (dle požadavků zák. č. 100/2001 Sb.).
36.:
Zák. č. 100/2001 Sb. nikde nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela
totožný se záměrem předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné
možnosti návrhu dalších variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
37.:
Uvažování nejhoršího možného stavu je povinností zpracovatele dokumentace. Dle zák. č.
100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm ÚPD.
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38.:
Koridor pro R43 ani R43 není předmětem tohoto procesu EIA.
39. – 41.:
Dle zák. č. 100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm
ÚPD.
42.:
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy evropské sítě TEN-T.
43.
V rámci procesu EIA byly řešeny maximální intenzity bez ohledu na detailní napojení R43.
44.:
Výhled 30 let není standardně používaný ani nijak legislativně parametrizovaný. Pouze dle
hygienických předpisů by měl být zpracován výhled na cca 10 let. V dokumentaci
použitý
výhled k roku 2025 je zcela dostatečný. Navíc pro vzdálenější výhled nejsou k dispozici
přesné emisní parametry motorových vozidel.
EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu životního prostředí a ochrany
veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus) vyžadují striktně stanovení
výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty vycházejícími ze sčítání dopravy,
výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.

Občanské sdružení R35 Litomyšl
doručeno 7. 10. 2010
Stanovisko občanského sdružení „ R35 Litomyšl“ k doplňku EIA R35 dle § 8 odst. 2 a 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ve věci doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní silnice R35
v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“ na životní prostředí.
V souladu s výše uvedeným zákonem Vám zasílám stanovisko našeho občanského sdružení
k doplňku EIA R35 v níže uvedených třinácti stručných bodech:
1. Pokračování chybných rozhodnutí - původní nesmyslné rozdělení města komunikací by
pokračovalo dál, pojďme chyby napravit a ne v nich pokračovat
2. Došlo by k oddělení městské části Kornice od vlastního města, přestože jsou zde
dlouhodobě patrné integrační snahy
3. Územní plán města předpokládá ve směru na městskou část Kornice výstavbu rodinných
domů - je to jediná oblast, kam se může město rozvíjet
4. Narušení historického rázu města
5. Zábor zemědělské půdy
6. Dopad na zdraví obyvatel
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7. Střet s lokalitou velkého významu
8. Násypy zeminy
9. Vliv na archeologické památky
10. Domy u komunikace I/35
11. Ohrožení rybníků
12. Vodní tok Gregorka
13. Židovský hřbitov
ad 1)
Ti, kteří o umístění komunikace protínající město Litomyšl před třiceti lety rozhodovali, učinili
osudové chybné rozhodnutí, kdy narůstající dopravu ze Smetanova náměstí přesunuli nikoliv
za město, ale novou komunikací rozetnuli město na dvě částí. Následky tohoto rozhodnutí
nese město dodnes. Jestliže dojde k rozdělení města na dvě části, jedná se o jizvu, kterou
není možné ani po dalších desítkách let zacelit. Oddělením dvou částí města od sebe (bez
ohledu na množství podchodů, nadchodů či přechodů) totiž město ztrácí svoji integritu. V
některých městech je přirozenou dělící hranicí řeka, rozdělující město na dvě části. Ta však
mívá charakter klidné, odpočinkově zóny. Oproti tomu v našem případě rozdělila město
frekventovaná komunikace, na které se v průběhu let provoz zmnohonásobil. Negativní
dopad na zdraví obyvatel města je nesporný. Chybu, která před třiceti lety nastala, nyní
můžeme napravit. Máme šanci obnovit územní integritu města a umístit nově budovanou
dálnici tak, aby se město dopravně zklidnilo a současně aby se umožnil další rozvoj města
směrem severním a směrem severovýchodním. Je naší povinností tuto šanci využít.
Nepokračujme v chybných rozhodnutích a přestaňme město rozdělovat. Jestliže
dokumentace EIA přičítá základní variantě psychologické a estetické dopady, měla by se
adekvátně tomu zmiňovat i o dopadech estetických a psychologických subvarianty Sedliště jih, která bude město i nadále rozdělovat.
ad 2)
Nedílnou součástí města jsou totiž Kornice. Je to městská část, nikoliv samostatná obec.
Oddělit tuto městskou část dálnicí by znamenalo zopakovat tutéž chybu po třiceti letech.
Věříme, že se tak nestane, že jsme se již dostatečně poučili. Tato městská část se jednou
spojí s vlastním městem zástavbou. Nebude to jistě v horizontu několika málo let, ale
nepochybně se tak jednou stane. Územní plán města předpokládá výstavbu rodinných domů
směrem ke Kornicím. Tato výstavba s podporou města již před lety začala, když desítky lidí
zakoupily stavební parcely a zahájily výstavbu. Naopak rozvoj části města Kornice se
předpokládá v opačném směru, tedy na jih a jihozápad. Není možné ignorovat tyto integrační
snahy a umístit mezi tyto rozvíjející se městské části dálnici. A v tomto případě se nebavíme
o pouhé přeložce stávající rychlostní komunikace. Všeobecně známými jsou odhady, podle
kterých má tato komunikace odlehčit stávající dálnici Dl až čtyřiceti procenty jejího nynějšího
provozu! Kdo může s vážnou tváří umístění podobné komunikace do rozvojového prostoru
města navrhovat? A kdo to půjde říct těm lidem, kteří tam staví ty rodinné domy?
ad 3)
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Další rozvoj města totiž není myslitelný bez prostoru. Prostoru, jehož se obyvatelům města
pro bydlení a rekreaci již nyní téměř nedostává. Ve směru na Svitavy vzniká průmyslová
zóna, další ve směru na Vysoké Mýto. V těchto případech se jedná jednoznačně o pozitivní
snahu města, přinášející pracovní příležitosti. Logicky však toto území bydlení a rekreací
sloužit nemůže. Celý jih a jihozápad města je však rovněž uzavřen, a to podnikatelskou
činností společnosti Školky Litomyšl s.r.o. Přínos této společnosti pro město je rovněž
nepochybně kladný, je významným a stabilním zaměstnavatelem, nabízí své produkty
obyvatelům, pro obyvatele je její areál jistě přijatelnější ve stávající „zelené podobě" než při
odlišné činnosti, např. průmyslové výrobě, ale zásadním negativem je, že je oplocením jejího
areálu prakticky znemožněn volný pohyb obyvatel a další rozvoj výstavby směrem na jih, a to
po celé délce města, od silnice na Osík až po silnici na Morašice. Dalších volných
rozvojových ploch mnoho není. Město se nemůže rozvíjet pouze směrem na Poličku, neboť v
těsné blízkosti se nachází samostatná obec Benátky. Za tohoto stavu je zcela přirozeným
východiskem další rozvoj města směrem na Kornice, kde je zcela logicky plánována platným
územním plánem města další zástavba rodinných domů.
ad 4)
Odmítáme dálnici rovněž z důvodu obavy o narušení historického rázu našeho města.
Zámek spolu s okolím je památkou UNESCO, je národní kulturní památkou, ve městě je
památková zóna. Snaha maximálně přiblížít dálnici historickému centru města je
nesmyslným hazardem s dědictvím našich předků. V tomto smyslu nesouhlasíme se
závěrem dokumentace EIA, podle kterého se vedení rychlostní komunikace nedotkne
nemovitých kulturních památek.
ad 5)
Přestože se na první pohled může zdát, že je u základní varianty v porovnání se
subvariantou Sedliště - jih větší zábor zemědělské půdy, pravý opak je pravdou. V Tab. E.2 Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih jsou u položky Vliv na půdu a lesy
obě varianty administrativní chybou zpracovatele zaměněny. Nicméně z tabulky vyplývá, že
celkový zábor pozemků je u obou variant srovnatelný. Ve skutečnosti tomu tak ale není!
Zatímco základní varianta rozděluje zemědělské pozemky na přibližně stejně velké a bez
problémů obhospodařovatelé lány, u subvarianty Sedliště - jih tomu tak není. Tato
subvaríanta totiž do značné míry vede trasu budoucí rychlostní komunikace podél stávající
komunikace I/35. Tím mezi těmito dvěma komunikacemi vzniká pruh zemědělské půdy v
šířce 10 až 190 metrů, který je buď zcela neobhospodařovatelný, nebo velmi ztíženě
obhospodařovatelný, s výrazně sníženými výnosy. Tento zásadní dopad na zemědělskou
půdu však v dokumentaci prozatím zohledněn není, neboť v dokumentaci je uvažován pouze
zábor vlastním tělesem komunikace. To je závažná chyba stávající dokumentace EIA. Nelze
totiž porovnávat pouze množství pozemků vlastního záboru, ale je potřeba též přičíst tyto
související neobhospodařovatelné pozemky. Jejich negativní dopad nelze opomenout, neboť
subvarianta Sedliště - jih přináší znehodnocení dalších téměř 45 hektarů zemědělské půdy!
Přesné porovnání variant okolí Litomyšle (zahrnuje území obcí Bohuňovice, Litomyšl, Řídký,
Sedliště a Tržek) je potom následující (údaje jsou v m2):
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Základní trasa Varianta Sedliště jih
Neobhospodařovatelné
Součet
pouze komunikace pozemky při variantě Sedliště Sedliště jih
jih
celkem
295101

112337

112337

2.tř

110105

143784

2000

145784

3.tř

66026

121778

215300

337078

4.tř

7649

41277

177300

218577

5.tř

6153

4425

53000

57425

celkem

485036

423601

447600

871201

ochrany

Z uvedeného vyplývá, že zábor pozemků v okolí Litomyšle při základní variantě činí pouhých
48,5 ha, zatímco při subvariantě Sedliště - jih činí téměř dvojnásobek, a to 87,1 ha.
Subvarianta Sedliště - jih je tedy k zemědělské krajině mnohem méně citlivá. Tuto zásadní
skutečnost však dokumentace EIA vůbec nezmiňuje a tento dopad na zemědělskou půdu
zcela ignoruje, resp. tento úhel pohledu otáčí v neprospěch základní varianty.
ad 6)
Z dokumentace EIA jednoznačně vyplývá, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak z
hlediska hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví obyvatel příznivější základní varianta
(vzdálenější od centra města) v porovnání z tzv. subvariantou Sedliště - jih (přibližující se
centru města). Bylo jednoznačně konstatováno, že uvedením rychlostní komunikace do
provozu dojde k výraznému snížení úrovně zdravotního rizika (neboť stávající komunikace
I/35 vede přímo centrem města). Z tabulky E.2 - položky Vliv na kvalitu ovzduší vyplývá, že u
základní varianty dojde k mnohem významnějšímu poklesu koncentrací škodlivých látek v
ovzduší než je tomu u subvarianty Sedliště - jih. Tím dojde k významnému snížení
zdravotních rizik u řádově tisíců obyvatel. Toto je základní argument pro realizaci základní
varianty. Vážnost tohoto argumentu nemůže vyvážit vůbec nic.
ad 7)
Zatímco základní varianta se střetává pouze s jednou lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem), subvarianta Sedliště - jih se střetává s jednou
lokalitou velkého významu, kterou je přemostění Kornického potoka a průchod přes porosty
vlhkých luk.
ad 8)
Subvarianta Sedliště - jih je ke krajině méně citlivá rovněž tím, že ve zvýšené míře (v
porovnání se základní variantou o více než 330.000 m3) využívá násypů a tím výrazněji
narušuje vzhled krajiny.
ad 9)
Zatímco základní varianta prochází jedinou archeologickou lokalitou (Němčice), subvarianta
Sedliště - jih v porovnání s tím prochází celkem čtyřmi velmi významnými lokalitami (Nedošín
a Sedliště).
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ad 10)
U rodinných domů samostatně stojících u stávající komunikace I/35 a náležejících k obci
Sedliště by v případě realizace subvarianty Sedliště - jih došlo k tomu, že by byly sevřeny do
úzkého koridoru mezi novou komunikaci R/35 a stávající komunikaci I/35 plnící funkci
přivaděče do města Litomyšle. Obyvatelé těchto domů by byli v neúnosné míře obtěžování
hlukem a zplodinami ze všech stran.
ad 11)
Zpracovatel dokumentace se dle našeho mínění dopustil nemístné argumentace, když
poukázal na to, že případnou výstavbou v trase subvarianty Sedliště - jih nedojde u určitých
uvedených aspektů ke zhoršení stávajícího stavu. Jedná se o námitky města Litomyšle
ohledně přiblížení se přírodní památce Nedošínský háj a námitky obce Tržek ohledně rizika
případné havárie, úniku ropných látek a následného zamoření rybníků a hnízdišť ptactva. Je
pravdou, že stávající vedení komunikace I/35 je obdobné, avšak nežádoucí ovlivnění
přírodní památky je nesporné, stejně jako ohrožení rybníků. Nová komunikace by měla tato
rizika eliminovat, nikoliv je zachovat. Zpracovatel dokumentace by měl především
porovnávat obě varianty navzájem (kdy základní varianta je v tomto aspektu k životnímu
prostředí nepochybně šetrnější) a nikoliv poukazovat na stávající neúnosný stav.
ad 12)
V km 56,7 - 58,5 trasa prochází biologicky významným územím a pramennou oblastí
drobného vodního toku Gregorka, který protéká historickou částí města a to při výustění trati
zatrubněným profilem. Ten není schopen pojmout další povrchové vody vznikající na
zpevněné ploše silnice a zvětšení průtočného profilu je v historické zástavbě (včetně zámku UNESCO) nereálné. Z uvedených důvodů je nereálná i výstavba komunikace v trase
subvarianty Sedliště - jih. Na tuto zásadní připomínku, uplatněnou Městem Litomyšl,
zpracovatel dokumentace adekvátně nereaguje.
ad 13)
V neposlední řadě pak musíme poukázat na etickou stránku věci. V bezprostřední blízkosti
tělesa dálnice u navrhované subvarianty Sedliště - jih se nachází židovský hřbitov.
Považujeme v této souvislosti za zbytečné cokoliv dodávat. Máme totiž za to, že z
uvedeného důvodu, zejména s přihlédnutím k osudu občanů našeho města židovského
původu v období druhé světové války, je krajně nevhodné hovořit o této variantě jako o
variantě, jejíž realizace by vůbec mohla připadat v úvahu.
Z výše uvedených důvodů obyvatelé města Litomyšle a členové našeho občanského
sdružení důrazně odmítají subvariantu rychlostní komunikace Sedliště - jih rozdělující město
a navrhují, aby byla realizována varianta původně schválená, tedy varianta schválená
usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006, při jednání dne
18. 5. 2010, v rámci nynější dokumentace EIA označená jako základní trasa.
Mgr. Aleš Velc
předseda sdružení
R 35 Litomyšl

144

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1. - 3. Lze souhlasit, že subvarianta Sedliště jih odděluje městskou část Kornice a více
zasahuje do rozvojového prostoru města Litomyšle.
4. K významnému ovlivnění historického centra města z hlediska vlivů na krajinný ráz
pravděpodobně nedojde v žádné ze subvariant, ale je fakt, u varinty Sedliště – jih budou tyto
vlivy větší.
5. Lze souhlasit s tezí, že v subvariantě Sedliště – jih vzniknou velké plochy
neobhospodařovatelné nebo obtížně obhospodařovatelé zemědělské půdy.
6. Ve vztahu k městu Litomyšl je jednoznačně z hlediska vlivů na veřejné zdraví vhodnější
subvarianta základní trasa.
7. S konstatovaným vlivem na VKP lze souhlasit.
8. Z hlediska vizuálních vlivů jsou vysoké násypy vždy významně nepříznivější než vedení
komunikace v rovině nebo dokonce v zářezu.
9. Z hlediska vlivu na archeologické památky je subvarianta základní trasa příznivější.
10. Vlivy hluku a imisí jsou skutečně u rodinných domů samostatně stojících u stávající
komunikace I/35 a náležejících k obci Sedliště u varianty Sedliště – jih nepříznivé.
11. Zde lze konstatovat, že vlivy obou subvariant budou podlimitní, ovšem u varianty
základní trasa menší.
12. Detailní sytém odvodnění komunikace bude řešen v dalších stupních technické
dokumentace. Kdy bude muset tato situace bezpečně vyřešena na základě
hydrotechnických modelů.
13. Zde se projevuje větší vliv subvarianty Sedliště – jih na kulturní památku.

Občanské sdružení Švábenice
30. 9. 2010
S ohledem na působnost Občanského sdružení Švábenice si dovolujeme vznést následující
připomínky k hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí v oblasti naší
působnosti, t.j. přibližně v km 48-56.
1. Dovolujeme si upozornit, že vodárenský zdroj Bohuňovice je využíván skupinou obcí
/Bohuňovice, Netřeby, Řídký a Sedliště / v oddílu D.1.5, tab. D.12 je chybně uvedeno pouze
využití pro obec a namítáme hodnocení jeho ovlivnění jako "málo pravděpodobné". Stejně je
hodnoceno i ovlivnění vodárenského zdroje Litomyšl Li1 /ve skutečnosti je využíván jen pro
část města/, trasa Sedliště - jih nezasahuje do jeho ochranného pásma a předpokládané
zářezy max. 8,5m pod stávajícím povrchem terénu zdaleka nedosáhnou úrovně vodního
zdroje v údolí řeky Loučné.
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Navrhujeme přehodnocení vlivů na vodárenský zdroj Bohuňovice i při současných
předpokladech, provedení další etapy průzkumných prací a z důvodu snížení rizika ohrožení
změnu umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné pásmo tohoto
vodárenského zdroje.
Žádáme o doplnění závěrů D.I.5. a opatření k prevenci . D.IV. 1.4 o zajištění monitoringu
stavu a kvality vodárenského zdroje Bohuňovice před, v průběhu a po dokončení záměru, a
aby v případě zjištění zhoršení výchozího stavu byla nápravná opatření provedena na
náklady investora.
2. Dovolujeme si upozornit, že údaje o záboru půdy z kapitoly B.lI.1. uvedené na str. 18 pro
základní trasu R35 jsou v tab. D.17. na str. 151 a v tab. E.2 na str. 207 uvedeny u
subvarianty Sedliště-jih.
Žádáme o opravu této záměny včetně doprovodného textu /str. 209/ a o zohlednění v
závěrečném výroku. Dovolujeme si namítnout, že pro venkov má kvalitní zemědělská půda
jako základní výrobní prostředek zásadní význam a z tohoto pohledu se nám hodnocení
záboru půdy pouze jako poměrně významného jeví nedostatečné.
3. Nelze souhlasit s hodnocením, že z hlediska rozvoje sídel je méně příznivá subvarianta
Sedliště - jih, v případě obcí Bohuňovice a Sedliště je tomu právě naopak. V případě
Litomyšle- Nedošína by bylo seriózní přiznat, že rozvoj obce severním směrem omezuje
skladištní oblast, železniční trať, terénní zlom, silnice I/35 a teprve poté plánovaná trasa R35
Sedliště-jih, která by byla částečně odcloněna vzrostlou zelení kolem silnice I/35. Obdobně
problematická je i argumentace územním plánem obce Řídký, kdy bez porovnání obou tras
na mapě není možné jednoznačně upřednostnit některou z nich.
Žádáme o zohledněni těchto skutečnosti v kap. E.ll a F.
4. Nesouhlasíme se způsobem vyřízení našeho požadavku, aby byl prověřen výskyt vodních
Coleopter v pramenné oblasti Hrušová. Připomínka byla zohledněna v dokumentaci pouze
doplněním do kap. C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území. Ověření výskytu
kriticky ohrožených druhů červeného seznamu není zdokumentováno a není zohledněno ani
ve výroku. Domníváme se, že tento postup je v rozporu s ust. § 1, odst. 3, zák. č. 100/2001
Sb. v platném znění, který mimo jiné stanoví, že účelem posuzování vlivů na životní prostředí
je získat odborný podklad pro vydání rozhodnutí.
Opakovaně žádáme o prověření výskytu kriticky ohrožených druhů vodních Coleopter v
pramenné oblasti Hrušová a zohlednění výsledku šetření ve výroku.
5. V případě vodárenského zdroje Cerekvice nad Loučnou-Pekla žádáme, aby byl v rámci
procesu EIA proveden podrobný hydrogeologický průzkum lokality, na jehož základě by bylo
možno v závěrečném stanovisku jasně a úplně specifikovat opatření pro vyloučení rizika
ohrožení tohoto vodárenského zdroje.
6. Vzhledem k ust. § 5 odst. 2 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění, které stanoví, že při
posuzováni vlivů záměru na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v
dotčeném území v době oznámení záměru, nelze akceptovat porovnání řešení variant
záměru v kap. E., kdy "nulovou variantou" je stav v roce 2025. Žádáme o porovnání se
stavem současným a zohlednění jeho výsledků ve výroku.
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7. Navrhujeme prověření správnosti údajů v tab. E.2. na str. 207. Kromě výše uvedené chyby
u záboru zemědělské půdy se jeví nesprávně např. i vliv na povrchové vody /u subvarianty
Sedliště-jih, která je o cca 0,5 km kratší než základní trasa je uveden objem dešťové vody z
komunikace za rok o víc než 6000 m3 vyšší než u základní trasy/. Za nedostatek také
považujeme, že u základní varianty není uvedeno jako vliv na hydrogeologické poměry a
zdroje vody přiblíženi trasy k OP Cerekvice-Pekla, a u vlivu na flóru a ekosystémy střet s
lokalitou malého významu Bousovka. Za rozdílný u obou variant lze považovat také vliv na
louky podél Končinského potoka a lesní porost Švábenice.
Vzhledem k uvedeným nesrovnalostem si dovolujeme navrhnout, aby dokumentace vlivů na
životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov - Staré Město, verze 2, byla
zpracovateli vrácena k odstranění chyb a doplnění, aby byly v co největší míře odstraněny
nedostatky ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při jejím zpracování /viz kap. D.VI./.
Jen v tom případě bude naplněn smysl zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí v úplném znění a posílena důvěra veřejnosti v právní stát.

S pozdravem
Pavol Farkašovský
předseda Občanského sdružení Švábenice

Stanovisko zpracovatele posudku:
1. Požadavky respektovány v podmínkách návrhu stanoviska EIA.
2. Uvedená záměna je řešena v rámci tohoto posudku.
3. Při celkovém hodnocení má subvarianta Sedliště – jih reálně větší vliv na rozj obcí.
4. Požadavek na prověření výskytu kriticky ohrožených druhů vodních Coleopter v pramenné
oblasti Hrušová byl zapracován do podmínky návrhu stanoviska EIA.
5. Minimalizace a eliminace vlivů na vodárenský zdroj Cerekvice nad Loučnou – Pekla je
uložena podmínkami návrhu stanoviska EIA.
6. V kapitole E je řešeno pokračování nulové varianty, protože se předpokládá postupná
realizace R35 od Hradce Králové (přesněji od Opatovic) a v roce 2025 nemůže nastat stejný
stav intenzit dopravy jako v době zpracování dokumentace. Charakteristika současného
stavu je provedena v kapitole C dokumentace a z ní také posouzení vychází.
7. Jednoznačná záměna čísel u uáboru ZPF je řešena v rámci tohoto posudku, ostatní
uváděné nejasnosti se na provnání subvariant nijak nepodílejí.

Jaromír Holub
11. 10. 2010
Vyjádřením k dokumentaci vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov- MÚK Staré Město ze dne 20.10.2009 uvádějí obyvatelé Knířova - místní části města
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Vysoké Mýto zastoupené Jaromírem Holubem, bytem Vysoké Mýto Knířov 20, nárůst
zdravotní zátěže způsobenou koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5, která
vznikne v důsledku výstavby resp. následného provozu na rychlostní silnici R35. V daném
vyjádření je požadováno opatření k omezení uvedené imisní zátěže a to formou výsadby
izolační zeleně s protiprašnou funkcí v úseku 42,5 km - 44 km směrem k osadě Knířov v šíři
minimálně 15 m.
Ve vámi uvedeném vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru rychlostní silnice R35 v
úseku MÚK Ostrov- MÚK Staré Město na životní prostředí, k danému uvádíte: „Investor se
nebrání sadovým úpravám kolem komunikace, nemůže však pro ně vykupovat pozemky.
Sadové úpravy požadované obcí je možné provádět pouze na obecních pozemcích.". Vaše
vyjádření se zdánlivě vypořádává s výše uvedeným požadavkem výsadby zeleně, ale není
řešením k omezení šíření suspendovaných části PM10 a PM2,5, tedy imisní zátěže vzniklé
výstavbou (provozem) R35. Z tohoto důvodu se nelze s Vaší formulací jako vypořádáním s
připomínkou k vlivům záměru silnice R35 na životní prostředí spokojit a nadále požadujeme
zpracování řešení pro zabránění vzniku výše popsané zvýšené zdravotní zátěže.
Námi požadovaná výsadba zeleně má být součástí silnice R35 a ne obecních pozemků, jak
uvádíte, neboť vegetační úpravy, které mají snížit negativní projevy silničního provozu (hluk,
exhalace, prach apod.) jsou zahrnuty i v doporučené české technické normě ČSN 736101,
která obsahuje bližší podrobnosti při postupu přípravy výstavby komunikací dle § 16
prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb., která stanoví obecné technické požadavky pro stavbu
dálnice, silnice a místní komunikace dle § 16 odst. 3 zák. 13/97 Sb. O pozemních
komunikacích. Uvedený zákon dále v § 13 uvádí, že silniční vegetace je příslušenstvím
dálnice, silnice a místní komunikace, lze ji tedy dle našeho názoru umístit např. do silničního
pomocného pozemku podél plánované silnice R35.
Dále k vaší formulaci uvádím, že vámi nazvané sadové úpravy nežádáme jako obec, ale jako
skupina občanů, a proto vaše vyjádření k našemu požadavku v rámci vyjádření k
dokumentaci vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK
Staré Město nelze za vypořádání považovat.
Za obyvatele Knířova
Jaromír Holub

Stanovisko zpracovatele posudku:
Tento požadavek je v rámci silničního pozemku zohledněn v následující podmínce návrhu
stanoviska EIA:
-

zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími
parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

V prostorech mimo silniční pozemek je pak zohledněn v následující podmínce:
-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a
poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude
proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže provádět
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výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele, taktéž nemůže
vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace a doprovodná
zařízení)

Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
11. 10. 2010
Organizační jednotka občanské sdružení Děti Země pod názvem Děti Země - Klub za
udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) posílají tímto MŽP ke lhůtě 30 dní (k 08.10.2010)
níže své vyjádření.
Podrobné námitky
1) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.1 ze dne 5.11.2009 v bodě 2.3.
uvedly toto:
„2.3. Absence porovnání napojení silnice R35 s R43 ve variantách - u Svitav a u Starého
Města
Proces EIA musí být v souladu s navazujícími silnicemi. Koridor silnice R43 je nyní dle
Politiky územního rozvoje (PÚR) stanoven jako koridor s možným zakončením u Moravské
Třebové (zachovat MÚK Staré Město-východ či vypustit, příp. přemístit) a u Svitav (jiné
umístění MÚK Opatovec).
Proces EIA není tedy v souladu se schválenou PÚR, neboť musejí být z dopravního (jiné
dopravní vztahy a intenzity) a ekologického hlediska (jiné vlivy na zábor půdy, na podzemní
vody, hluk a emise v místě MÚK apod.) brány obě varianty. MŽP vrátilo k přepracování
dokumentaci EIA pro silnici R43 v úseku Svitávky - silnice R35, neboť požaduje, aby byl
vyhodnocen i koridor R35 ve směru na Svitavy. Z důvodu integrity a předvídatelnosti
rozhodování MŽP je nutné důsledně brát v úvahu toto rozhodnutí a dokumentaci EIA pro
R35 doplnit a přepracovat o obě varianty napojení R43.
Je tedy nezbytné a logické dokumentaci EIA doplnit o posouzení silnice R35 s MÚK Staré
Město a MÚK Opatovec (navíc zvážit jejich umístění) s připojením silnice R43 od Svitávky ve
dvou variantách, neboť každá z nich má jednoznačně jiné vlivy na krajinu, přírodu a životní
prostředí, anebo vyčkat, až bude proces EIA pro R43 v těchto dvou variantách dokončen a
pak pokračovat s posouzením R35."
Zpracovatel dokumentace tuto námitku neakceptoval s tvrzením, že se hodnotil horší stav na
R35, tj. s trasou R34 do Moravské Třebové, což odvozuje s vyšší dopravní zátěží (a tím i
více emisí a hluku na R35). Dále tvrdí, že připojení R43 v Moravské Třebové je v souladu s
ÚP VÚC PaK.
Vyjádření Dětí Země
Předně je nutné upozornit, že ÚP VÚC PaK již neexistuje, neboť byl nahrazen ZÚR PaK,
které jsou ovšem v trase R35 kolem Litomyšle NSS zrušeny a budou muset být schváleny
nově (viz níže o variantě Sedliště-jih optimalizovaná). Navíc je stávající ZÚR PaK přijata v
rozporu s PÚR 2008, podle které je nutné vyhodnotit vlivy R43 v Pardubickém kraji
procesem SEA s připojením na R43 v Moravské Třebové a ve Svitavách.
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Není proto důvodu, aby se důsledně procesem EIA vyhodnotilo připojení R43 na R35 v
Moravské Třebové a ve Svitavách, neboť každé z nich má jiné vlivy na zábor půdy,
znečištění ovzduší a podzemních vod, vliv na krajinný ráz a pod. V opačném případě by byl
proces EIA nelogicky a v rozporu se základním účelem zákona č. 100/2001 Sb., tj. za účasti
veřejnosti vyhodnotit všechny varianty záměru.
Je nezbytné tedy dokumentaci EIA č.2 přepracovat a doplnit ji o skutečné (reálné)
vyhodnocení se 2 variantami připojení R43.
2) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.l ze dne 5.11.2009 v bodě 2.4.
uvedly toto:
„2.4. Absence části silnice R35 u Litomyšle - zrušeno NSS
NSS vydal dne 26. 8. 2009, č.j.: 7 Ao 1/2009-56 rozsudek, který mj. uvádí: „... územní plán
velkého územní celku Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne
14. 12. 2006 se v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb Dl - stavba
rychlostní silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký, Bohuňovice u
Litomyšle, Sedliště u Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhrad'. .."se zrušuje.
Tímto neexistuje žádný schválený koridor silnice R35 procesem SEA v této oblasti, takže je
nutné buď zde posoudit VŠECHNY varianty jižního koridoru silnice R35 procesem EIA nebo
vyčkat až na jeho nové schválení v ZÚR PaK, která projde novým procesem SEA."
Zpracovatel dokumentace tuto námitku neakceptoval s tvrzením, že zákon č. 100/2001 Sb.
neukládá povinnost nejprve posoudit územní plán procesem SEA a pak záměr procesem
EIA:
Vyjádření Dětí Země
Podle Dětí Země jde zřejmě o nepochopení námitky. Jde o to, že v závěrech zjišťovacího
řízení MŽP v bodě a) požaduje, aby byla dále sledována a hodnocena varianta R35 dle ÚP
VÚC Pardubického kraje. Jelikož NSS část této (jižní) trasy R35 zrušil (kolem Litomyšle), pak
je nezbytné vyčkat na schválení ZÚR PaK s novou jižní variantou R35 v této oblasti, přičemž
ZÚR samozřejmě musejí projít procesem SEA. Až bude ZÚR PaK schváleny s trasou R35
kolem Litomyšle, pak je možné procesem EIA rozhodnout, která s detailních variant má
pozitivnější vlivy.
Obráceně to nemá logiku - důkazem je zrušení ÚP VÚC Břeclavsko díky omylu odboru
EIA/SEA na MŽP, které si myslelo, že nejprve lze schválit procesem EIA varianta R52 z
Pohořelic na Mikulov a pak už je proces SEA o výběru koridoru (na Mikulov jako R52 nebo
kolem Břeclavi jako R55) jen taková hloupá zábava. NSS si ovšem myslí, že MŽP nezná
zákony, takže musel ÚP VÚC Břeclavska chybou MŽP zrušit. Pokud ovšem MŽP má stále
stejný chybný názor, pak opět rozhodne NSS, zda proces EIA může předcházet procesu
SEA.
V této souvislosti, pokud bude proces EIA dle logiky a zákona přerušen do doby schválení
ZÚR PaK s jižním koridorem R35 kolem Litomyšle Děti Země do procesu EIA předkládají
optimalizovanou variantu R35 kolem Litomyšle jako subvariantu silnice R35 Sedliště-jih
optimalizovaná (dle studie Ing. Kalčíka z ledna 2010 - viz v příloze mapa a podélný profil:
trasa jde naopak přes obec Řídký, než Děti Země žádaly ve svých námitkách ze dne 5. 11.
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2009, neboť dodatečně zjistily, že je to možné) a žádají, aby v rámci přerušení procesu EIA a
přepracování dokumentace EIA č.2 byla tato „subvarianta" vyhodnocena s oběma dalšími
subvariantami.
3) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.1 ze dne 5.11.2009 v bodě 2.8.
uvedly toto:
„2.8. Opatření k eliminací negativních vlivů-poznámky a podněty
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
Před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti... ZMĚNA: před
zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), neboť řízení o povolení výjimky
dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. musejí proběhnout ještě před vydáním územního
rozhodnutí (viz různé judikáty). "
Zpracovatel tuto námitku neakceptoval, neboť existuje velká časová prodleva mezi
zpracováním DÚR a vlastní realizací stavby.
Vyjádření Dětí Země
Děti Země doporučují toto znění podmínky: „... před zpracováním dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR prověřit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v celé trase
silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti a v případě jejich zjištění a doložení škodlivého
zásahu záměrem musí žadatel podat dle § 56 zákona á 114/1992 Sb. žádost o povolení
výjimky. „.Tento průzkum provést i před zahájením vlastních stavebních prací. "
Odůvodnění: Žadatel jako je ŘSD ČR často nerespektuje zákon č. 114/1992 Sb. a nežádá o
výjimky ještě před vydáním územního rozhodnutí. Bude-li mít jednoznačně mezi podmínkami
stanoviska EIA uvedeno, kdy a jak má řešit střety s biotopy, vyhne se tak soudním sporům,
neboť soudy opakovaně uvedly, že výjimky musejí být již před vydáním územního rozhodnutí
jako škodlivého zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů.
4) Další námitky Dětí Země:
4.1. Na str. 6 doplněné dokumentace je uvedeno: „Trasa je navržena v jedné základní
variantě, jedná se o tzv. jižní variantu .... Zúžení posuzování pouze na jižní variantu vychází
z požadavku závěru zjišťovacího řízení“. Je zde odvoláváno na text ze str. 2, bod „Ad a)"
závěrů zjišťovacího řízení, kde MŽP uvedlo: „Nadále sledovat a hodnotit řešení, které bude
vycházet z konečné podoby ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces se v
současné době blíží do závěrečné fáze). Soulad navrhovaného řešení s tímto územním
plánem je nutno doložit aktuálním (tj. vztaženým k době předložení dokumentace EIA)
vyjádřením KÚ Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace EIA ." Tento závěr
zjišťovacího řízení nemůže být pominut, neb správní orgán, byť by v daném úkonu
nepostupoval podle správního řádu, musí podle správního řádu dodržet základní principy
správního řádu dle ust. §§ 2 - 8 správního řádu, a tedy MŽP nemělo právo zveřejnit
doplněnou dokumentaci EIA bez neplnění podmínky, kterou samo stanovilo v závěrech
zjišťovacího řízení.
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4.2. Poukazujeme na to, že vyjádření Pardubického kraje o souladu s územně plánovací
dokumentací k aktuální územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR Pardubického kraje, schází,
což je zásadní pochybení.
4.3. V předložené dokumentaci schází posouzení na NATURA 2000 provedené osobou s
příslušnou autorizací. Posouzení osobou bez autorizace je nepřípustné. Dokumentace EIA je
takto jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
4.4. V předložené dokumentaci schází je sice přiloženo posouzení na veřejné zdraví, ale toto
posouzení nerespektuje povinně posuzované varianty záměru. Dokumentace EIA je takto
jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
4.5.Na str. 8 je uvedeno, že není zahrnuto hodnocení MÚK Ostrov. To je zásadní pochybení,
neb každé jednotlivé posuzování EIA musí zahrnout i kumulativní vlivy. Je tedy nepochybné,
že vlivy MÚK Ostrov musí zde být zahrnuty.
4.6. Na str. 8 je uvedeno, že po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny vyvolané silniční přeložky.
Takovou „dohodu" nesmělo MŽP učinit, neboť vyvolané silniční přeložky jsou nejen nedílnou
součástí záměru, ale musí být i povinně posuzovány z hlediska vyvolaných a kumulativních
vlivů.
4.7. Na str. 10 je uvedeno, že R35 převezme část dopravy z Dl. Schází ale uvedení, kolik
tisíc vozidel denně této dopravy bude. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
4.8. Schází, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na R43. Toto musí být
explicitně uvedeno pro modelování intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro
hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
4.9. Schází, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na silniční síť ze severu,
zejména ze směru z Německa. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování intenzit
dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
4.10. Na str. 10 je odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje, který ovšem neexistuje a byl
nahrazen ZÚR PaK. Nutné opravit.
4.11. Intenzity dopravy je nutné hodnotit v širším kontextu, a to včetně dopravy z Brna do
Hradce Králové/Pardubic s využitím Dl. Je nepochybné, že tato trasa by byla více
preferována v situaci, kdy by byla realizována masivní zajížďka po R43 do Starého města.
4.12. Dokumentace EIA č.2 odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek, přičemž stanovisko o
souladu s ÚP VÚC Pardubického kraje je irelevantní, neboť byl zrušen a nahrazen ZÚR PaK.
Stanovisko tak schází, nutné doplnit.
4.13. Dokumentace EIA č.2 odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek, ale ty nebyly všechny
zveřejněny, čím je znemožněno plnohodnotně dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je
tedy zmařeno, nutné doplnit a dálkově zveřejnit.
4.14. Dokumentace EIA č.2 je zatížena právní vadou. Podle zákona č. 100/2001 Sb. v
platném znění se totiž provádí posouzení záměru na KAPACITU záměru a ne na jakékoliv
jiné parametry, které mohou být odvozovány z nějakých predikcí, jak bude záměr
provozován. Podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. musí být v části B/I/2 popsána
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„Kapacita (rozsah) záměru". Kapacitou dopravní komunikace se nerozumí očekávaná (nějak
predikovaná) intenzita dopravy v nějakém, na zákonu 100/2001 Sb. nezávisle stanoveném
časovém horizontu (např. 10, 20, 30 let). Provoz komunikace totiž není povolován na dobu
určitou a není ani povolován (ani stanoviskem EIA ani jinak) na nějaké (mezní) hodnoty
intenzit dopravy, které někdo predikuje. Kapacitou záměru u dopravní silniční komunikace je
počet vozidel, které tato komunikace je kapacitně schopna přepravit. Oznamovatel záměru
musí věrohodně doložit jak vysoce kapacitní silnici navrhuje budovat. Pro věrohodné určení
kapacity dopravní silniční komunikace je nutné vycházet např. z všeobecně uznávaných
norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110. Zde je kapacita komunikace vázána na
definovaný pojem „Úroveň kvality dopravy (ÚKD)". Zjednodušeně řečeno kapacita
komunikace R43 je dána počtem průběžných jízdních pruhů a kapacita každého ze 4
předpokládaných pruhů je cca 20 tis vozidel denně, tj. jako kapacitu R35 a R43 je nutno brát
celkem cca 80 tis. vozidel denně. Zpracovatel dokumentace EIA zásadním způsobem a
vědomě chybuje, neboť kapitolu B/I/2 požadovanou přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. s
názvem „Kapacita (rozsah) záměru" si přejmenoval na „Rozsah záměru" a kapacitu záměru
neuvedl. Je tedy nutné dokumentaci EIA č.2 odmítnout.
4.15. Kapacita záměru, tedy údaj o cca 80 tis. vozidel denně, musí být podle zákona
základem i všech imisních a hlukových studií a musí být brán jako základní vstupní parametr
pro posuzování z hlediska NATURA 2000. Předložené posouzení je ve všech těchto částech
naprosto chybné, neboť nevychází z parametru požadovaného zákonem.
Závěr
Je tedy nutné, aby MŽP dle § 8 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. vrátilo dokumentaci EIA č.2 k
přepracování a k doplnění tak, jak je výše naznačeno, resp. proces EIA přerušilo a vyčkalo
na schválení ZÚR PaK s trasou R35 kolem Litomyšle a v dokumentaci EIA č.3 nechalo
vyhodnotit subvariantu R35 Sedliště-jih optimalizovaná (dle námětu Ing. Kalčíka) s ostatními
dvěma subvariantami. Toto hodnocení v žádném případě nelze nechat na pozdější dobu,
neboť právě zákon č. 100/2001 Sb. je od toho, aby varianty vyhodnotil a vybral ty nejlepší.

RNDr. Miroslav Patrik člen výboru a vedoucí klubu

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Rychlostní silnice R423 není předmětem tohoto procesu EIA. Proto byly na uvažovaném
záměru, který je předmětem tohoto procesu uvažovány nejvyšší možné intenzity bez ohledu
na napojení R43.
2) Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu
záměru s územně plánovací dokumentací.
3) Tato připomínka byla plně respektována v podmínkách návrhu stanoviska EIA.
4)
4.1. Postup procesu EIA kritizovaný v této připomínce není v rozporu s žádným ustanovením
zák. č. 100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č. 100/2001 Sb. nikde
nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se záměrem
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předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu dalších
variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
4.2. Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu,
odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
4.3. V příloze dokumentace je uvedeno povinné stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymazené ptačí oblasti ani na
evropsky významné lokality. V takové případě se žádné posouzení na NATURA 2000
provedené osobou s příslušnou autorizací nezpracovává.
4.4. Posouzení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno dle příslušných metodi a v souladu s
§19 zák. č. 100/2001 Sb.
4.5.Kumulativní vlivy MÚK Ostrov jsou v respektovány v dostatečné míře pro proces EIA
4.6. Vlivy silničních přeložek budou řešeny samostatnými procesy EIA včetně kumulativních
vlivů.
4.7. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy z D1.
4.8. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně napojení na R43 a to nejvyšší možné intenzity.
4.9.
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na
základě závazných metodik, včetně zohlednění dopravy ze severu.
4.10. Odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje se nijak nepodílí na posuzování vlivů na
životní prostředí.
4.11. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na
základě závazných metodik v širším kontextu.
4.12. Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu,
odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
4.13. Tato stanoviska obsahuje původní dokumentace EIA, která je zveřejněna společně
s doplněnou dokumentací EIA.
4.14. a 4.15. Dokumentace EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu
životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus)
vyžadují striktně stanovení výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty
vycházejícími ze sčítání dopravy, výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.
Závěr
Subvarianta R35 Sedliště-jih optimalizovaná (dle námětu Ing. Kalčíka) nebyla
oznamovatelem do procesu posuzování vlivů předložena, a proto nemohla být ani
vyhodnocena.
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Ing. Josef Šafránek
26. 9. 2010
Nesouhlasím s uvažovaným posunutím trasy (km 49,5 – 50,5) směrem k jihu z důvodu, aby
trasa silnice obešla navrhovaný VKP Švábenice.
Tímto posunutím se zásadním způsobem zhorší akustická situace pro můj dům v Řídkém
č.p. 23 (samota). Ke zhoršení akustické situace dojde i pro rodinné domy č.p. 16 a č.p. 24.
Pokud by k posunutí trasy R35 přesto došlo, žádám o nové vyhodnocení hlukové zátěže
v lokalitě mého domu a případně provedení takových technických opatření, aby byly splněny
platné hygienické limity.

S pozdravem
Ing. Josef Šafránek

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této připomínce byla stanovena následující podmínka do návrhu stanoviska EIA:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

Ing. Jan Vaňous
6. 9. 2010
K doplněné dokumentaci uplatňujeme následující vyjádření:
1) V našem vyjádření ze dne 3. 11. 2009 jsme žádali úpravu varianty Sedliště – jih tak, aby
se posunula více k současné silnici I/35. Tuto skutečnost příslušný orgán při vrácení
nezohlednil, přestože bez jakéhokoliv zdůvodnění žádá zvážit možnost trasování této
varianty v intencích požadovaných občanským sdružením Děti Země. Opakovaně tedy
žádáme, aby bylo prověřeno i posunutí trasy Sedliště – jih blíže k silnici I/35.
2) Opakovaně upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud zrušil svým
rozsudkem č.j. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009 „územní plán velkého územního celku
Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 se
v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb DI – stavba rychlostní silnice
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R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek
s napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký, Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u
Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď…“, není možné v procesu EIA
pokračovat. V předmětném úseku neexistuje žádná schválená trasa R35, těžko tedy lze
posuzovat konkrétní projekt. Pokud bude ministerstvo za této situace v posuzování
pokračovat, bude postupovat v rozporu s dalším rozsudkem Nejvyššího správního soudu, a
to č.j. 1 As 111/2008-363 ze dne 20. května 2009, podle nějž „... byla-li daná varianta v
procesu SEA vybrána nezákonně, nemůže být další rozhodnutí (tj. stanovisko EIA), které
stojí na tomto podkladu, zákonné“ a „ je-li nezákonné stanovisko SEA, je tím samým
nezákonné i stanovisko EIA". V našem konkrétním případě nebyla trasa označovaná v
dokumentaci EIA jako „Základní trasa" v rámci strategického posuzování vůbec uvedena (
nebyla součástí konceptu územního plánu VÚC Pardubického kraje) a nebyla tedy vůbec
posouzena. Pokud ministerstvo posuzování nepřeruší do doby, než bude řádně v souladu se
zákonem trasa R35 v okolí Litomyšle posouzena strategicky a zanesena do Zásad územního
rozvoje, budeme tuto nezákonnost napadat v územním řízení a poté v žalobě proti
územnímu rozhodnutí.
3) Oznámení EIA neobsahuje západně od Litomyšle trasu R35, která se nově objevila až
v dokumentaci pod označením „Základní trasa“. Naopak, v oznámení byla v této části jako
jediná zakreslena trasa označovaná v dokumentaci nově jako Sedliště - jih. Jestliže
z oznámení neplyne, by v rámci jižní trasy R35 měla vzniknout varianta nazývaná „Základní“,
je potřeba proces EIA vrátit zpět do fáze oznámení. Bez toho není nová trasa posuzovatelná.
I tuto vadu budeme rozporovat v územním řízení a v rámci soudního přezkumu územního
rozhodnutí.
S ohledem na výše uvedené žádáme:
-

přerušení procesu posuzování vlivů na životní prostředí do doby řádného strategického
posouzení trasy R35 v okolí Litomyšle a jejího zanesení do Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje,

-

vypuštění tzv. „Základní trasy" z dokumentace nebo vrácení procesu do fáze oznámení,

-

posouzení navržené optimalizace varianty „Sedliště - jih."

S pozdravem
Ing. Jan Vaňous
Bohuňovice

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Dle procesu EIA není pravděpodobné, že by tato subvarianta přinesla zásadní změnu
v porovnání jednotlivých subvariant, ani ve vyjádření se žádné významné očekávané změny
ve vlivech uváděné varianty oproti předložené subvariantě Sedliště – jih neuvádějí.
Oznamovatel tuto subvariantu do procesu EIA nepředložil, a proto nemohla být posouzena.
2) Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu
záměru s územně plánovací dokumentací.
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3) Tento kritizovaný postup procesu EIA není v rozporu s žádným ustanovením zák. č.
100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č. 100/2001 Sb. nikde
nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se záměrem
předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu dalších
variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
Město Litomyšl
4. 10. 2010
Stanovisko Města Litomyšle k doplňku EIA R35 v níže uvedených třinácti stručných bodech:
1. Pokračování chybných rozhodnutí - původní nesmyslné rozdělení města komunikací by
pokračovalo dál, pojďme chyby napravit a ne v nich pokračovat
2. Došlo by k oddělení městské části Kornice od vlastního města, přestože jsou zde
dlouhodobě patrné integrační snahy
3. Územní plán města předpokládá ve směru na městskou část Kornice výstavbu rodinných
domů - je to jediná oblast, kam se může město rozvíjet
4. Narušení historického rázu města
5. Zábor zemědělské půdy
6. Dopad na zdraví obyvatel
7. Střet s lokalitou velkého významu
8. Násypy zeminy
9. Vliv na archeologické památky
10. Domy u komunikace I/35
11. Ohrožení rybníků
12. Vodní tok Gregorka
13. Židovský hřbitov
ad 1)
Ti, kteří o umístění komunikace protínající město Litomyšl před třiceti lety rozhodovali, učinili
osudové chybné rozhodnutí, kdy narůstající dopravu ze Smetanova náměstí přesunuli nikoliv
za město, ale novou komunikací rozetnuli město na dvě části. Následky tohoto rozhodnutí
nese město dodnes. Jestliže dojde k rozdělení města na dvě části, jedná se o jizvu, kterou
není možné ani po dalších desítkách let zacelit. Oddělením dvou částí města od sebe (bez
ohledu na množství podchodů, nadchodů či přechodů) totiž město ztrácí svoji integritu. V
některých městech je přirozenou dělící hranicí řeka, rozdělující město na dvě části. Ta však
mívá charakter klidné, odpočinkové zóny. Oproti tomu v našem případě rozdělila města
frekventovaná komunikace, na které se v průběhu let provoz zmnohonásobil. Negativní
dopad na zdraví obyvatel města je nesporný. Chybu, která před třiceti lety nastala, nyní
můžeme napravit. Máme šanci obnovit územní integritu města a umístit nově budovanou
dálnici tak, aby se město dopravně zklidnilo a současně aby se umožnil další rozvoj města
směrem severním a směrem severovýchodním. Je naší povinností tuto šanci využít.
Nepokračujme v chybných rozhodnutích a přestaňme město rozdělovat.
ad 2)
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Nedílnou součástí města jsou totiž Kornice. Je to městská část, nikoliv samostatná obec.
Oddělit tuto městskou část dálnicí by znamenalo zopakovat tutéž chybu po třiceti letech.
Věříme, že se tak nestane, že jsme se již dostatečně poučili. Tato městská část se jednou
spojí s vlastním městem zástavbou. Nebude to jistě v horizontu několika málo let, ale
nepochybně se tak jednou stane. Územní plán města předpokládá výstavbu rodinných domů
směrem ke Kornicím. Tato výstavba s podporou města již před lety začala, když desítky lidí
zakoupily stavební parcely a zahájily výstavbu. Naopak rozvoj části města Kornice se
předpokládá v opačném směru, tedy na jih a jihozápad. Není možné ignorovat tyto integrační
snahy a umístit mezi tyto rozvíjející se městské části dálnici. A v tomto případě se nebavíme
o pouhé přeložce stávající rychlostní komunikace. Všeobecně známými jsou odhady, podle
kterých má tato komunikace odlehčit stávající dálnici Dl až čtyřiceti procenty jejího nynějšího
provozu! Kdo může s vážnou tváří umístění podobné komunikace do rozvojového prostoru
města navrhovat? A kdo to půjde říct těm lidem, kteří tam staví ty rodinné domy?
ad 3)
Další rozvoj města totiž není myslitelný bez prostoru. Prostoru, jehož se obyvatelům města
pro bydlení a rekreaci již nyní téměř nedostává. Ve směru na Svitavy vzniká průmyslová
zóna, další ve směru na Vysoké Mýto. V těchto případech se jedná jednoznačně o pozitivní
snahu města, přinášející pracovní příležitosti. Logicky však toto území bydlení a rekreaci
sloužit nemůže. Celý Jih a jihozápad města je však rovněž uzavřen, a to podnikatelskou
činností společnosti Skolky Litomyšl s.r.o. Přínos této společnosti pro město je rovněž
nepochybně kladný, je významným a stabilním zaměstnavatelem, nabízí své produkty
obyvatelům, pro obyvatele je její areál jistě přijatelnější ve stávající „zelené podobě" než při
odlišné činnosti, např. průmyslové výrobě, ale zásadním negativem je, že je oplocením jejího
areálu prakticky znemožněn volný pohyb obyvatel a další rozvoj výstavby směrem na jih, a to
po celé délce města, od silnice na Osik až po silnici na Morašice. Dalších volných
rozvojových ploch mnoho není. Město se nemůže rozvíjet pouze směrem na Poličku, neboť v
těsné blízkosti se nachází samostatná obec Benátky. Za tohoto stavu je zcela přirozeným
východiskem další rozvoj města směrem na Kornice, kde je zcela logicky plánována platným
územním plánem města další zástavba rodinných domů.
ad 4)
Odmítáme dálnici rovněž z důvodu obavy o narušení historického rázu našeho města.
Zámek spolu s okolím je památkou UNESCO, je národní kulturní památkou, ve městě je
památková zóna. Snaha maximálně přiblížit dálnici historickému centru města je
nesmyslným hazardem s dědictvím našich předků.
ad 5)
Přestože se na první pohled může zdát, že je u základní varianty v porovnání se
subvariantou Sedliště - jih větší zábor zemědělské půdy, pravý opak je pravdou. V Tab. E.2 Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih jsou u položky Vliv na půdu a lesy
obě varianty administrativní chybou zpracovatele zaměněny. Nicméně z tabulky vyplývá, že
celkový zábor pozemků je u obou variant srovnatelný. Ve skutečnosti tomu tak ale není!
Zatímco základní varianta rozděluje zemědělské pozemky na přibližně stejně velké a bez
problémů obhospodařovatelé lány, u subvarianty Sedliště - jih tomu tak není. Tato
subvarianta totiž do značné míry vede trasu budoucí rychlostní komunikace podél stávající
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komunikace 1/35. Tím mezi těmito dvěma komunikacemi vzniká pruh zemědělské půdy v
šířce 10 až 190 metrů, který je bud' zcela neobhospodařovatelný, nebo velmi ztíženě
obhospodařovatelný, s výrazně sníženými výnosy. Tento zásadní dopad na zemědělskou
půdu však v dokumentaci prozatím zohledněn není, neboť v dokumentaci je uvažován pouze
zábor vlastním tělesem komunikace. To je závažná chyba. Nelze totiž porovnávat pouze
množství pozemků vlastního záboru, ale je potřeba též přičíst tyto související
neobhospodařovatelné pozemky. Jejich negativní dopad nelze opomenout, neboť
subvarianta Sedliště - jih přináší znehodnocení dalších téměř 45 hektarů zemědělské půdy!
Přesné porovnání variant okolí Litomyšle (zahrnuje území obcí Bohuňovice, Litomyšl, Řídký,
Sedliště a Tržek) je potom následující:
Půdy

Základní trasa Varianta Sedliště jih Neobhospodařovatelné pozemky
Součet
pouze komunikace
při variantě Sedliště jih
Sedliště jih
celkem

l.tř ochrany

295101

112337

112337

2.tř

110105

143784

2000

145784

3.tř

66026

121778

215300

337078

4.tř

7649

41277

177300

218577

5.tř

6153

4425

53000

57425

celkem

485036

423601

447600

871201

Z uvedeného vyplývá, že zábor pozemků v okolí Litomyšle při základní variantě činí pouhých
48,5 ha, zatímco při subvariantě Sedliště - jih činí téměř dvojnásobek, a to 87,1 ha.
Subvarianta Sedliště - jih je tedy k zemědělské krajině mnohem méně citlivá.
ad 6)
Z dokumentace EIA jednoznačně vyplývá, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak z
hlediska hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví obyvatel příznivější základní varianta
(vzdálenější od centra města) v porovnání z tzv. subvariantou Sedliště - jih (přibližující se
centru města). Bylo jednoznačně konstatováno, že uvedením rychlostní komunikace do
provozu dojde k výraznému snížení úrovně zdravotního rizika (neboť stávající komunikace
I/35 vede přímo centrem města). Z tabulky E.2 - položky Vliv na kvalitu ovzduší vyplývá, že u
základní varianty dojde k mnohem významnějšímu poklesu koncentrací škodlivých látek v
ovzduší než je tomu u subvarianty Sedliště - jih. Tím dojde k významnému snížení
zdravotních rizik u řádově tisíců obyvatel.
ad 7)
Zatímco základní varianta se střetává pouze s jednou lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem), subvarianta Sedliště - jih se střetává s jednou
lokalitou velkého významu, kterou je přemostění Kornického potoka a průchod přes porosty
vlhkých luk.
ad 8)
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Subvarianta Sedliště - jih je ke krajině méně citlivá rovněž tím, že ve zvýšené míře (v
porovnání se základní variantou o více než 330.000 m3) využívá násypů a tím výrazněji
narušuje vzhled krajiny.
ad 9)
Zatímco základní varianta prochází jedinou archeologickou lokalitou (Němčice), subvarianta
Sedliště - jih v porovnání s tím prochází celkem čtyřmi velmi významnými lokalitami (Nedošín
a Sedliště).
ad 10)
U rodinných domů samostatně stojících u stávající komunikace 1/35 a náležejících k obci
Sedliště by v případě realizace subvarianty Sedliště - jih došlo k tomu, že by byly sevřeny do
úzkého koridoru mezi novou komunikaci R/35 a stávající komunikaci 1/35 plnící funkci
přivaděče do města Litomyšle. Obyvatelé těchto domů by byli v neúnosné míře obtěžování
hlukem a zplodinami ze všech stran.
ad 11)
Zpracovatel dokumentace se dle našeho mínění dopustil nemístné argumentace, když
poukázal na to, že případnou výstavbou v trase subvarianty Sedliště - jih nedojde u určitých
uvedených aspektů ke zhoršení stávajícího stavu. Jedná se o námitky města Litomyšle
ohledně přiblížení se přírodní památce Nedošínský háj a námitky obce Tržek ohledně rizika
případné havárie, úniku ropných látek a následného zamoření rybníků a hnízdišť ptactva. Je
pravdou, že stávající vedení komunikace 1/35 je obdobné, avšak nežádoucí ovlivnění
přírodní památky je nesporné, stejně jako ohrožení rybníků. Nová komunikace by měla tato
rizika eliminovat, nikoliv je zachovat. Zpracovatel dokumentace by měl především
porovnávat obě varianty navzájem (kdy základní varianta je v tomto aspektu k životnímu
prostředí nepochybně šetrnější) a nikoliv poukazovat na stávající neúnosný stav.
ad 12)
V km 56,7 - 58,5 trasa prochází biologicky významným územím a pramennou oblastí
drobného vodního toku Gregorka, který protéká historickou částí města a to při výustění trati
zatrubněným profilem. Ten není schopen pojmout další povrchové vody vznikající na
zpevněné ploše silnice a zvětšení průtočného profilu je v historické zástavbě (včetně zámku UNESCO) nereálné. Z uvedených důvodů je nereálná i výstavba komunikace v trase
subvarianty Sedliště - jih.
ad 13)
V neposlední řadě pak musíme poukázat na etickou stránku věci. V bezprostřední blízkosti
tělesa dálnice u navrhované subvarianty Sedliště - jih se nachází židovský hřbitov.
Považujeme v této souvislosti za zbytečné cokoliv dodávat. Máme totiž za to, že z
uvedeného důvodu, zejména s přihlédnutím k osudu občanů našeho města židovského
původu v období druhé světové války, je krajně nevhodné hovořit o této variantě jako o
variantě, jejíž realizace by vůbec mohla připadat v úvahu.
Z výše uvedených důvodů zastupitelé města Litomyšle opakovaně svými usneseními
schválenými vždy všemi hlasy přítomných zastupitelů důrazně odmítají subvariantu
rychlostní komunikace Sedliště - jih rozdělující město a navrhují, aby byla realizována
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varianta původně schválená, tedy varianta schválená usnesením Zastupitelstva
Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006, při jednání dne 18.5.2010, v rámci nynější
dokumentace EIA označená jako základní trasa.
Michal Kortyš
starosta města

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1. - 3.
Lze souhlasit, že subvarianta Sedliště jih odděluje městskou část Kornice a více zasahuje do
rozvojového prostoru města Litomyšle.
4.
K významnému ovlivnění historického centra města z hlediska vlivů na krajinný ráz
pravděpodobně nedojde v žádné ze subvariant, ale je fakt, u varinty Sedliště – jih budou tyto
vlivy větší.
5.
Lze souhlasit s tezí, že v subvariantě Sedliště – jih vzniknou
neobhospodařovatelné nebo obtížně obhospodařovatelé zemědělské půdy.

velké

plochy

6.
Ve vztahu k městu Litomyšl je jednoznačně z hlediska vlivů na veřejné zdraví vhodnější
subvarianta základní trasa.
7.
S konstatovaným vlivem na VKP lze souhlasit.
8.
Z hlediska vizuálních vlivů jsou vysoké násypy vždy významně nepříznivější než vedení
komunikace v rovině nebo dokonce v zářezu.
9.
Z hlediska vlivu na archeologické památky je subvarianta základní trasa příznivější.
10.
Vlivy hluku a imisí jsou skutečně u rodinných domů samostatně stojících u stávající
komunikace I/35 a náležejících k obci Sedliště u varianty Sedliště – jih nepříznivé.
11.
Zde lze konstatovat, že vlivy obou subvariant budou podlimitní, ovšem u varianty základní
trasa menší.
12.
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Detailní sytém odvodnění komunikace
dokumentace. Kdy bude muset tato
hydrotechnických modelů.

bude řešen v dalších stupních technické
situace bezpečně vyřešena na základě

13.
Zde se projevuje větší vliv subvarianty Sedliště – jih na kulturní památku.

Město Vysoké Mýto
1. 10. 2010
Město Vysoké Mýto požaduje výsadbu pásu zeleně (stromové a keřové patro v úseku 40,5 43,0km) v minimální šíři 15m, který bude součástí vegetačních úprav, z důvodu snížení
negativních projevů silničního provozu ( hluku, exhalace, prachu...) na obyvatele.
Ing. Martin Krejza
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto požadavku jsou stanoveny následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení)

Obec Tržek
4. 10. 2010
Vyjádření k subvariantě Sedliště - jih, na k.ú. Tržek u Litomyšle. Subvarianta se odpojuje ze
základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,60. Tento úsek představuje km cca
8,0 km. Dále má být vybudován přivaděč na 51,8 km. Přivaděč má být mezi obcí Tžek a obcí
Řídký.
Vliv na obyvatelstvo
Silnice R35 v 52,3 km se přibližuje cca na 120m k prvním obydlím občanů obce Tržek. Zde
bude při provozu R35 zvýšen provoz a tím i zvýšena hlučnost, což ovlivní život občanů v obci
Tržek. Obec Tržek v rámci jednání mezi orgány samosprávy a orgány státní správy bude
chránit v maximální míře zdraví svých občanů.
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Základní varianta (trasa) prochází mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice a to ve větší
vzdálenosti od obytných domů než u obce Tržek.
Vliv na ovzduší
Po uvedení do provozu bude silnice R35 větším zdrojem znečištění ovzduší v zájmovém
území obce Tržek. V roce 2005 byla intenzita dopravy v k.ú. Tržek 16879 vozidel za 24 hod,
Předpokládaná intenzita dopravy na silnici R35 je 35 830 vozidel za 24 hod a po výstavbě
R35 bude intenzita dopravy na silnici 1/35 4760 vozidel za 24 hod, tedy k.ú. Tržek projede
40590 vozidel za 24 hod. Navýšení dopravy je 2,4x. Tímto dojde k zhoršení ovzduší a bude
mít negativní vliv na obyvatelstvo a okolní přírodu.
Základní varianta mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice zmírní dopad na ovzduší, protože část
dopravy zůstane na stávající silnici 1/35 a napojení silnice 1/35 na silnici R35 dojde mimo
obce Sedliště a Bohuňovice. Přivaděč má být mezi obcí Tržek a obcí Řídký.
Vliv na půdu
Varianta Sedliště-jih, rozdělí pozemky na malé pozemky a tím vzniknou neobhospodařované
plochy, tyto malé pozemky nebude chtít nikdo obhospodařovat. Varianta základní rozděluje
pozemky na větší plochy a tyto plochy lze dále obhospodařovat a nedojde k znehodnocení
pozemků.
Vliv na zdroj vody
Silnice R35 od 47,5km do 48,8km prochází 1. zónou OPVZ Cerekvice nad Loučnou - Pekla,
dále od 48,8km do 53,7km v k.ú.Tržek a k.ú. Nedošín silnice těsně lemuje 2. zónu OPVZ
Cerekvice nad Loučnou - Pekla, při ekologické havárii hrozí znečištění spodních vod,
vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou - Pekla.
Vliv na biologickou hodnotnou lokalitu 1/14
U trasy subvarianty Sedliště - jih v km 52,8 se rozkládá biologicky hodnotná lokalita 1/14.
Základní trasa prochází mimo biologicky hodnotné lokality.
Odvod dešťových odpadních vod ze silnice R35
Průměrné roční srážky budou:
Základní trasa R35:

942 418m3. rok-1

Varianta Sedliště - jih: 948 777m3. rok-1
Vyústění ve variantě Sedliště - jih je plánováno na 52,785 km do Kornického potoka, tento
potok se nad obcí Tržek vlévá do řeky Loučné. Obec Tržek každý rok řeší problémy s
povodněmi, jak jarní tání tak i rychlé povodně z přívalových dešťů. Varianta Sedliště - jih
zhorší vodní poměry v řece Loučné a Kornickém potoku.
V základní trase R35 je plánováno odvod dešťových vod pouze do zasakování a v
dostatečné vzdálenosti od obcí, což neohrozí obec Sedliště a obec Bohuňovice.
Proto obec Tržek požaduje základní variantu silnice R35, protože tato varianta je šetrnější k
všem občanům a životnímu prostředí. Dále není nutné mít přivaděče na každých deseti
kilometrech. Podle obce Tržek by stačily přivaděče Džbánov a Janov. Tímto by došlo k
zlevnění výstavby silnice R35.

164

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Miroslav Krýda
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným vyhodnocením lze rámcově souhlasit. V návrhu stanoviska EIA je subvarianta
základní trasa doporučena jako varianta s menšími vlivy na životní prostředí.

Obec Stradouň
27. 9. 2010
-

dokumentace neřeší ochranu malých vodních zdrojů v obci (domovní studny)

-

v PD je zmíněn obecní vrt pro zásobování pouze pro objekt Motorestu a ZD. Ve
skutečnosti se jedná o zdroj vody pro hromadné zásobování obyvatel obce a ZD

-

dokumentace neřeší nově vzniklé provizorní napojení z R35 na 1/17 mezi obcí Ostrov a
Stradouň (ukončení R35, sjezd z R35 na 1/17, kruhový objezd)

-

obec s tímto provizorním napojením důrazně nesouhlasí, viz. přiložené vyjádření ze dne
1.3. 2010 a opakovaně ze dne 7.6.2010 - vyjádření přiložena

Věc: Vyjádření
Akce : Provizorní napojení na silnici 1/17 - Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov
Obec Stradouň k výše uvedené akci sděluje :
Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší provizorní napojení stávající
silnice 1/17 procházející naší obcí s budovaným úsekem RS R35 končící mezi obcí Stradouň
a obcí Ostrov.
V textové části dokumentace je citováno, že se jedná o provizorní propojení výše zmíněných
silnic pro potřebu výstavby koncového úseku RS R35 v dané lokalitě.
Dále se cituje, (str.30) „že se v budoucnu bude napojovat na dostavbu rychlostní silnice R35
Ostrov - Vysoké Mýto", je tedy možné, že úsek RK R35 Ostrov - V.Mýto nebude plynule
stavbou navazovat na úsek Časy - Ostrov a tudíž na zprovozněném úseku Časy - Ostrov jak
je citováno na str.31 „intenzita dopravy v roce 2015 přes obec Stradouň by dosáhla až 22
tisíc vozidel během 24 hodin.
V případě, že se jedná o „konečný stav nebo dlouhodobé provizorium" ukončení rychlostní
komunikace R35 za obcí a převedení veškerého provozu na silnici 1/17, obec s tímto
řešením nesouhlasí z těchto důvodů:
Obec Stradouň s tímto návrhem kategoricky nesouhlasí, důvodem je výše zmíněná intenzita
dopravy po silnici 1/17 průtahem obcí.
Pokud bude tato stavba realizována dle navrhované dokumentace, bude obec Stradouň
uplatňovat v důsledku nárůstů dopravy následující podmínky :
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- musí být vyřešeno dopravní omezení a bezpečnost chodců při průtahu celou obcí kolem
silnice 1/17
- vyřešit bezpečnost chodců, kteří se pohybují na jediném přechodu pro chodce, který
spojuje zastávky HD
- zabezpečit obytné a občanské budovy proti hluku v blízkosti silnice 1/17
- zabezpečit statiku budov a ostatních staveb v blízkosti silnice 1/17
Ve Stradouni dne 1.3.2010

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
Akce : Provizorní napojení na silnici 1/17 - Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov
Obec Stradouň k výše uvedené akci sděluje :
Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší provizorní napojení stávající
silnice 1/17 procházející naší obcí s budovaným úsekem RS R35 končící mezi obcí Stradouň
a obcí Ostrov.
|
K této dokumentaci jsme se vyjadřovali dopisem ze dne 1.3.2010.
Po zvážení dané situace zastupitelé vyjádřili nesouhlas s plánovaným rozsahem stavby,
doporučují napojení na komunikaci 1/17 za obcí v části zvané „pod Homolí"
Důvody :
- nebylo sděleno časové období trvání výše uvedeného provizoria
- v sousedství komunikace 1/17 se nachází budova obecního úřadu, ve které sídlí mateřská
škola
- při nárůstu provozu na zmíněných 22 tisíc vozidel/den by byl ohrožen vlastní provoz
mateřské školy (hygienické důvody)
- tato objížďka naruší hrubým způsobem chod obce (docházka na autobusové zastávky,
dostupnost místního hřbitova, výjezd a vjezd vozidel z obce na vozovku 1/17, bezpečnost
chodců)
- obec nemá při silnici 1/17 vybudované chodníky, (finančních důvody)
- provozem bude narušena, statika přilehlých budov (stáří 100 let a více)
Ve Stradouni dne 7.6. 2010

Bačina Zdeněk
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uváděné provizorní napojení není součástí tohoto procesu EIA. Požadavky jsou správně
směrovány k územnímu řízení.
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Obec Řídký
27. 09. 2010
-

Nadále požadujeme oddálení trasy R35 co nejdále od obytné zástavby obce
severním směrem, kde je dostatečně široký nezastavěný prostor a trasa se vyhne
rozvojovým obytným plochám dle platného územního plánu obce.

-

Nesouhlasíme s řešením ochrany navrhovaného VKP Švábenice posunutím trasy
jižním směrem na úkor obytné zástavby č. p. 16. 23, 24. Toto se nechá řešit
přesunutím všech jedinců chráněných rostlin i fauny žijících v uzemí plánované
výstavby.

-

Navrhovaná varianta Sedliště jih je pro občany obce nepřijatelná. Dojde k přiblížení
ke stávající i plánované obytné zástavbě, dále k neúnosnému zvýšení emisí, hluku a
vibrací.

-

Pro občany obce Řídký je nejschůdnější trasa původní směřující severně od obce. I
přesto bude životní prostředí po uvedení do provozu velmi výrazně ovlivněno vyšší
produkcí emisí viz. Tabulka B11 a ostatních sledovaných znečišťujících látek.

-

V případě nedodržení hygienických limitů pro hluk, emise a vibrace požadujeme
vybudování protihlukových stěn u plánované R35.

-

Věříme, že naše požadavky budou posuzovány ve prospěch občanů obce, kteří
nebudou ohrožováni a nadměrně omezováni ve svém budoucím rozvoji.

Václav Beneš
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky, které zajistí plnění
příslušných limitů:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

-

ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně
vyhodnocení plnění platných imisních limitů
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součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny
podmínky pro plnění legislativních limitů včetně zohlednění sekundární prašnosti

Obec Bohuňovice
5. 10. 2010
K předloženému doplňku dokumentace předkládáme následující vyjádření:
K připomínkování jsme obdrželi podklad s určitými nepřesnostmi /např. údaje o vodním zdroji
Bohuňovice, o záboru zemědělské půdy, o kvalifikaci remízku drobný jehličnatý porost na
51,5 km u varianty Sedliště-sever a navazující alej kolem polní cesty/, které nás vedou k
pochybám, zda byl doplněk dokumentace vlivu na životní prostředí uvedeného záměru
zpracován podle aktuálních skutečností a s dostatečnou pečlivostí.
Záměna údajů o záboru půdy u jednotivých variant má určitě vliv na jejich konečné
hodnocení. Stejně tak v rozporu s vyhodnocením vlivu na str. 208 „potencionálně větší riziko
je v případě ovlivnění vodního zdroje Bohuňovice ve var. Sedliště - jih" je tomu ve
skutečnosti naopak, neboť v základní variantě má být v prostoru navrženého OF
lokalizována MÚK Řídký /viz str. 138/.
Varianta Sedliště - sever přestavuje pro obyvatele obce Bohuňovice:
-

omezení, ztížení a v některých případech i znemožnění podnikání v zemědělské
výrobě v tradičně zemědělské vesnici s negativním dopadem na zaměstnanost;

-

zábor půd nejvyšších kvalit zařazených do I. třídy ochrany ZPF /vysoce bonitní půdy/

-

násilné a nepřirozené rozdělení spádové oblasti do nejbližšího města Litomyšl a
oddělení od nejbližší sousední spádové obce;

-

trasa R35 ve variantě č. 1 vedena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Východočeská křída, ochranným pásmem I. stupně VVZ Bohuňovice, a
ochranným pásmem I. a II. stupně VVZ Cerekvice-Pekla;

-

trasa se dále dotýká území v okolí obcí Horky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučinou
a Pekla navrženého chráněného území navrženého do projektu NATURA 2000;

-

negativní vliv na ekosystém navrženého VKP Švábenice a údolí Končinského potoka;

-

značný zábor půdy s dopadem do rozpočtu obce;

-

zásah do dosud nedotčené krajiny, nová výrazná bariéra pro migraci divoké zvěře;

-

likvidace revitalizovaného území /remíz/ - nehospodárné nakládání s dotacemi.

Žádáme:
1. posun trasy R35 mimo navržené ochranné pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice;
2. posun MÚK Řídký u základní varianty mimo navržené ochranné pásmo vodárenského
zdroje Bohuňovice;
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3. stanovení podmínek ochrany vodárenského zdroje Bohuňovice /zdroj pitné vody pro 4
obce/ na stejné úrovni, jakou má vodárenský zdroj Cerekvice nad Loučnou - Pekla, tj. včetně
provedení nápravných opatření na náklady investora v případě zhoršení výchozího stavu;
4. zajistit náhradní porost v případě destrukce remízku Bousovka /lokalita kat. III/3/, který má
význam jako útočiště pro divokou zvěř, na náklady investora;
5. doplnit dokumentaci o způsob odvodnění mostu přes lesní porost Švábenice a louky podél
Končinského potoka a stanovit podmínky s ohledem na ochranu flóry, půdy a dotčených
vodních toků.
Navrhujeme:
1. aby podrobný hydrogeologický průzkum vodárenských zdrojů Cerekvice nad LoučnouPekla a Bohuňovice byl proveden již jako podklad dokumentace vlivů na životní prostředí.
Bez něho podle našeho názoru nelze dostatečně a jasně specifikovat podmínky ochrany
těchto vodárenských zdrojů pro fázi přípravy, výstavby a provozu R35;
2. doplnit porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště-jih o vliv na zemědělské
využití dotčených pozemků, jejich dostupnost, možnost využití zemědělské techniky nebo
provozování společenských aktivit /výkon práva myslivosti/. Pro obce Bohuňovice, Sedliště a
Kornice je toto porovnání s ohledem na dopad do jejich života podobně významné jako
ostatní uvedené vlivy.
Jaromír Gregor
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
1. a 2. V návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, vodní zdroj Bohuňovice a území dalších
potenciálně dotčených vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí
hlubších zářezů

-

prověřit možnost umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné
pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice

3. Stanovení podmínek ochrany vodárenského zdroje Bohuňovice je věcí jeho správce. V
návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky:
-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
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opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů
4. K tomuto vlivu jsou stanoveny následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
-

v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení

- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské hodnoty
stromů

5. Návrh stanoviska EIA obsahuje následující podmínky, které řeší odvodnění uvažovaného
záměru:
Podmínky k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

K části „Navrhujeme:“
1. Podrobný hydrogeologický průzkum svým rozsahem přesahuje možnosti procesu EIA.
Hydrogeologická rešeršní studie je dostatečný podklad pro proces EIA.
2. Zachování přístupnosti zemědělských pozemků vyplývá z legislativy stavebního zákona.
Zajištění migrační funkce krajiny pro živočichy je stanoveno příslušnou podmínkou návrhu
stanoviska EIA.

Obec Sedliště
27. 8. 2010
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1) Ve výše uvedené dokumentaci byla zjištěna chyba, jsou zaměněny údaje porovnání vlivů
trasy R35 Sedliště-sever a Sedliště-jih. Údaje z tabulky B.3. záborů ploch na straně 18 jsou
do tabulky D.16 trvalé zábory půdy na str. 151 a tabulky E.2 porovnání vlivů obou variant na
str. 207 přeneseny opačně. Záměna je provedena ve prospěch hodnocení varianty Sedlištěsever.
2) V tab. D.4 opatření ke splnění limitů hluku na str. 125 jsme nenalezli protihlukovou clonu
pro variantu Sedliště-sever. Umístění zářezů uvedené na str. 140 se odkazuje na
kilometrové úseky, ovšem mapa s kilometrovým značením není součástí dokumentace a
proto nelze posoudit, zda odclonění hluku při této variantě je zajištěno zářezem.
3) V odstavci D.I.15 vliv na sídla chybí popsání vlivu na obec Sedliště v případě varianty
Sedliště-sever. Tato varianta by se obce Sedliště dotkla zcela zásadně a existenčně, neboť
ke stávajícímu teritoriálnímu a hlukovému omezení z jihu (stávající komunikace 1/35,
železnice Litomyšl - Choceň) by se přidalo stejné omezení ze severu, čímž by se život v obci
i vzhledem k převládajícímu severozápadnímu proudění vzduchu stal neúnosný. Obec
Sedliště má vysoký potenciál obytné výstavby až 60RD. Každá z obou variant trasování R35
tento potenciál snižuje, trasa Sedliště-jih je ale ohleduplnější, neboť je odcloněna terénním
valem. Souhlasíme s konstatováním, že v případě varianty Sedliště-jih je možný rozvoj obce
na sever, nesouhlasíme s konstatováním, že obě varianty mají na obec vliv srovnatelný. V
případě varianty Sedliště- sever bude rozvoji obce úplně zamezeno.
4) V tabulce E.2. porovnání vlivů obou tras na str. 208 je dle našeho názoru chybně
uvedeno, že trasa Sedliště-sever je bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje bydlení.
Správně uvedeno, že varianta Sedliště-sever odděluje část území a vytváří „ostrov" mezi
1/35 a R35. Na tomto „ostrově" by se nacházela právě obec Sedliště. Správně je uvedeno,
že trasa Sedliště-jih je vedena v souběhu se stávajícími strukturami, což je podle našeho
názoru logické a správné.
V konstatování k porovnání vlivů na straně 208 je podle našeho správně položena otázka,
jak se v případě varianty Sedliště-sever projeví dopady umístění nového zdroje hluku (a my
přidáváme dopad nového teritoriálního omezení) v dosud nezatíženém území. Souhlasíme s
uvedeným názorem, že dojde k podstatně většímu negativnímu vnímání, než by tomu bylo u
trasy Sedliště-jih, kde jde o umístění komunikace v místě stávajících zdrojů. V posouzení
vlivu na krajinný ráz souhlasíme s konstatováním, že v případě varianty Sedliště-sever dojde
k rozdělení krajiny a narušení její integrity. Je nepochybné, že severní trasa vytváří novou
hlukovou, teritoriální a migrační barieru a ponese s sebou přehodnocení rozhodnutí obyvatel
obcí Sedliště (a Kornice) v takto omezeném prostoru dále žít.
Naprosto souhlasíme s názorem a je to pro nás zásadní, že výsledná podoba trasy by měla
vyjít z jejich projednání a z dohody dotčených obcí a orgánů státní správy. Nelíbí se nám, že
probíhají různá jednání bez účasti dotčených, především menších obcí. Taková jednání
nebudí důvěru. Naše obec má čtyři roky starou špatnou zkušenost s postupem na trasování
osobně zainteresovaných krajských zastupitelů a jimi zalobovaných krajských úředníků, když
se nové zastupitelstvo obce Sedliště stalo předmětem jejich manipulace. Při schvalování
vlastního územního plánu obce bylo zatlačeno do časové tísně tak, aby na poslední chvíli
dne 27.12. 2006 (tj. 2 necelé měsíce po svém ustanovení) schválilo pod nátlakem bez
možnosti projednání trasu Sedliště-sever jako územní rezervu. Dokumentaci ÚP s právě
doplněným trasováním Sedliště- sever obdrželo zastupitelstvo obce od PK ve stejný den, kdy
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ho schvalovalo, ÚP obce musel být schválen do konce roku 2006. Tato severní trasa byla
tehdejšími představiteli kraje prezentována jako schválená při jednání zastupitelstva
Pardubického kraje o ÚP VÚSC dne 14.12.2006. Přitom, jak jsme později zjistili,
schvalována a schválena byla trasa Sedliště-jih. Vyplývá to ze zvukového záznamu řízení
schůze, který jsme bohužel získali až počátkem roku 2007.
Pavel Novák v.r.
starosta obce Sedliště

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Uvedená záměna je řešena v rámci tohoto posudku.
2) Vlivy hluku budou dále podrobně řešeny v rámci následující pomínky návrhu stanoviska
EIA:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

3) Zpracované modelové hodnocení kvality ovzduší uvedené tvrzení nepotvrzuje. Kromě
toho se vlivy ze stávající silnice I/35 po realizaci uvažovaného záměru podstatně sníží.
4) Subvarianta Sedliště – jih vykazuje konflikty s plánovanými plochami rozvoje bydlení.
V procesu EIA (po celkovém posouzení) byla jako subvarianta s menšími vlivy na životní
prostředí vyhodnocena základní trasa.

Obec Janov
1. 10. 2010
Po obdržení doplňku dokumentace jsme pečlivě celou tuto složku prostudovali. Naše
připomínky k původní dokumentaci vlivů na životní prostředí, kterou jsme obdrželi v říjnu
2009, jsou popsány a porovnány na str. 16 tohoto doplňku. Pevně tedy doufáme, že v další
fázi přípravy projektové dokumentace k R35, budou všechny tyto připomínky zohledněny tak,
jak je uvedeno.
Připomínka, která nebyla zohledněna, bylo prodloužení protihlukových zdí, ale podle
opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na veřejných komunikacích (55 dB ve dne a 45
dB v noci) je jak v okolí Janova, tak v okolí Gajeru, s protihlukovou clonou počítáno (doplněk
str. 135), Varianta Janov - jih se jeví jako srovnatelná se základní trasou. Vypočtené hodnoty
jsou v této variantě u většiny zástavby vyšší o 1 - 2 procentní body a to jak pro obtěžování,
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tak i pro rušení spánku. To je však dáno pouze nastavením rozsahu protihlukové ochrany,
kdy vedení silnice v mírně větší vzdálenosti umožňuje budovat menší protihlukové stěny než
by bylo nutno u základní trasy R35 (str. 134). Z toho vyplývá návrh opatření zajistit výsadby
izolační zeleně s protiprašnou a protihlukovou funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou
zástavbou a vybudovat protihlukové clony v rozsahu nutném ke splnění limitu 55 dB ve dne a
45 dB v noci, (str. 135).
Důležitým zjištěním pro obec Janov je, že v doplňku je porovnána základní varianta se:
subvariantou Janov a přidáváme tímto ještě níže uvedené připomínky:
-

v rámci odvodu dešťových odpadních vod ze silnice R35 plně souhlasíme s
výstavbou vsakovacích jímek v MÚK Janov trasy - subvarianta R35. Zásadně však
nesouhlasíme s odvodem těchto vod do vodotečí, které směřují do Končinského
potoka;

-

V rámci vlivu na kvalitu ovzduší jsou v oblasti Janova rozdíly obou variant málo
významné, poněkud příznivější je subvarianta, a to z důvodu omezení průjezdu
vozidel po doprovodné komunikaci středem obce - str. 119;

-

V rámci vlivu na obyvatelstvo a veřejné zdraví je subvarianta Janov příznivější než
základní varianta. Ačkoliv se tato subvarianta dotýká pouze cca 1000 obyvatel, jsou
ve všech pásmech patrné pozitivní posuny oproti základní trase - výšší počet
obyvatel v pásmech nižšího rizika a naopak méně obyvatel v pásmu vyššího rizika.

-

V rámci opatření k ochraně ekosystémů a krajiny v místech, kde obce vznesou
požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a poskytnou k těmto výsadbám
obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude proveden návrh zelených pásů
ve spoluprácí s obcí (str. 188). Obec Janov s tímto návrhem souhlasí a v budoucnu
bude návrh podporovat. Dále požadujeme, aby se zlepšilo ozelenění stávající silnice
1/35, které je momentálně v katastrofálním stavu a svoji funkci neplní.

Na základě porovnání variant silnice R35 se subvarianta Janov ukazuje prokazatelně
příznivější oproti základní trase R35 (str. 218).
Variantní řešení obchvatu Janova v km 62,0 až 66,0 oproti základní variantě nevyužívá
stávající 1/35 jako polovinu profilu vozovky, zachovává tak vybudovaný obchvat Janova jako
doprovodnou komunikaci. Subvarianta je od základní varianty vzdálena asi 85 m (u MÚK
Janov až 200 m) - str. 225. V oblasti Janova je možné doporučit k realizaci subvariantu
Janov, která je vedena ve větší vzdálenosti od zástavby a nevyvolává nutnost vedení
doprovodné komunikace skrz zástavbu Janova (str. 225).
Z výše uvedeného vyplývá, že pro obec Janov je subvarianta trasy R35 oproti základní
variantě příznivější a v rámci schváleného a dosud platného ÚP VÚC Pardubického kraje je i
s touto variantou počítáno. Sami jsme iniciovali schůzku s vládním zmocněncem pro liniovou
výstavbu R35 panem ing. Ivo Tomanem, který se rovněž k této variantě přiklání. Rovněž
jsme obdrželi souhlasné stanovisko pro subvariantu Janov od Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Pardubice. Kopie vyjádření jmenovaných k této problematice jsou přílohou tohoto
dopisu.
Přílohou dopisu je rovněž kopie celkového porovnání vlivů základní trasy a subvarianty
Janov.
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Štika Miloš
starosta obce

Stanovisko zpracovatele posudku:
Problematika detailního řešení odvodu dešťových vod ze silnice R35 bude řešena v rámci
technického projektu, v návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny obecné podmínky pro toto
řešení.
Subvarianta Janov byla v rámci procesu EIA vyhodnocena jako vhodnější k realizaci
z hlediska menších vlivů na životní prostředí.

Obec Vraclav
8. 10. 2010
K předloženému doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov - MÚK Staré Město" na životní prostředí má obec Vraclav následující vyjádření a
připomínky:
1) Bylo zjištěno, že nejsou vypořádány připomínky obce Vraclav z vyjádření ze dne
11. 11. 2009. Opis tohoto vyjádření posílám jako přílohu. Na vypořádání těchto obec
Vraclav trvá v rámci tohoto vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní
silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město“ na životní prostředí. (Možná došlo k
chybě v zasílací adrese.)
2) V doplňku (str. 67) je chybně uvedeno, že vodní zdroj Vraclav (léčivý pramen pod
kostelem v části obce Svatý Mikuláš) není v současné době využíván jako zdroj pitné
vody. Tento zdroj vody oficiálně využívá společnost ZEVAS Vraclav a.s, a 7 domácností
v jeho okolí.
Obec rozhodně požaduje, aby bylo vyloučeno riziko snížení hladiny podzemní vody při
realizaci tunelu, nejenom že se minimalizuje, jak je uvedeno na str. 191. Co si lze
představit pod kompenzačními opatřeními k náhradě dotčených zdrojů? (str. 205).
3) Ve výčtu památek chybí celý barokní areál na Vraclavi v části obce Svatý Mikuláš,Jedná
se o barokní kostel sv. Mikuláše (rejstř. č. ÚKSP 46716/6-4094), bývalé lázně (r. č. 4554)
a poustevnu zvanou „fráterka" (r. č. 4097).
4) Ovzduší, akustika a krajinný ráz je dostatečně připomínkován v přiloženém vyjádření z
11. 11. 2009. Nelze souhlasit s hodnocením na str. 205 v případě údolí pod Vraclaví Svatým Mikulášem (mezi 35-35,6 km).
5) Doprava a havárie. Nikde není zvažováno, co se bude dít po zprovoznění úseku R35 do
Ostrova, kdy několikanásobně stoupne provoz a bude sem svedena doprava z navazující
dálniční sítě:
-

zda bude doprava na zbytku silnice I/17 před jejím napojením na silnici I/35 u
Zámrsku kolabovat a jaká nastane vytíženost a dopravní situace na do té doby
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poklidných silnicích 3. třídy. Zkratka ze silnice I/17 u Stradouně na silnici I/35 ve
Vysokém Mýtě vede přes Vraclav.
-

dále, zda zvěř přecházející silnici č. I/17, která je dnes v určitých denních a nočních
dobách bez provozu, nebude příčinou havárií.

-

obec se oprávněně obává i zvýšení dopravy, hluku a zhoršení ovzduší na Vraclavi i
ve Svatém Mikuláši.

Tyto věci je nutné řešit dříve, než tato situace nastane.
Oldřich Koblížek
starosta obce Vraclav

Příloha:
- opis vyjádření obce ze dne 11. 11. 2009
Vyjádření obce ze dne 11. 11. 2009
K předložené dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku
MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" má obec Vraclav následující vyjádření, připomínky a
doplnění:
Vodní zdroje:
1) Vodní zdroj Vraclav (prameniště kostel Svatého Mikuláše, nevyhlášené ochranné pásmo)
je využíván, zásobuje pitnou vodou vodojem v zemědělském areálu společností ZEVAS
Vraclav, a.s. a 7 domácností v okolí kostela.
2) V lese zvaném „Háj" na Vraclavském hřbetu na stavební parcele č. 275 v k.ú. Vraclav se
nachází betonový zemní vodojem, který zásobuje pitnou vodou obec Zámrsk. Poblíž
vodojemu prochází trasa tunelu, která pravděpodobně protíná i trasu vodovodního
potrubí k Zámrsku. Správcem je VAK s.r.o. Vysoké Mýto. Jde o možný negativní vliv
vibrací při výstavbě i provozu tunelu Vraclav.
3) Na str. 131 je uvedeno, že tunel pod Homolí může ovlivnit vodu ve studních. Co potom,
když k tomu dojde?
Ekosystém:
4) Ohrožení živočichové, žijící na území obce Vraclav v okolí trasy rychlostní silnice R35 mlok skvrnitý, čolek obecný, některé druhy žab dříve hojně se vyskytující - rosnička a
skokan zelený, ještěrky a slepýši.
5) Dokumentace popisuje - křížení regionálního biokoridoru RK 848 - Malejovská louka Svatý Mikuláš, silnici R35 jako migrační bariéru, ale nepopisuje přesně pohyb živočichů a
zvěře z okolních zalesněných strání (km 35) směrem k Loučné.
6) Dokumentace vlivů nepočítá s plánovaným biocentrem „V Dolích", jehož projektovou
dokumentaci má obec Vraclav zpracovanou - z důvodu propojení biocenter a zachování
a rozšíření druhové rozmanitosti živočichů a rostlin. Biocentrum V Dolích je zahrnuto do
Územního plánu obce Vraclav a jedná se o vodní plochu s doprovodným porostem, která
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sníží rizika úhynu živočichů a zvěře, protože jim nahradí důvody, pro které migrují přes
stávající migrační překážku - silnici I/17 a později přes R35 k řece Loučné. Nachází se
pod zástavbou Svatého Mikuláše mezi RBC 472 a levotočivým záhybem RBK 849 pod
vrchem „Kamenec".
Ovzduší:
7) Na str.115 je uváděno zvýšení koncentrace oxidu dusíku na okraji zástavby Vraclavi na
max. 130 mikrogramů/m3, což představuje 65% limitu, ale kolikanásobné to bude zvýšení
proti dosavadnímu stavu a jak toto zvýšení ovlivní zdravotní stav populace?
8) Inverzní údolí se zástavbou Svatého Mikuláše je špatně provětrávané území a má špatné
rozptylové podmínky.
.
9) Při portálu tunelu bude docházet ke kumulaci emisí. Jak to ovlivní vegetaci a živočišstvo
v okolí portálu tunelu? Vyhyne? Odstěhuje se?
Akustika:
10) domníváme se, že se hluková zátěž v údolí Svatého Mikuláše zvýší a že toto údolí ve
tvaru žlabu přenese zvýšenou hladinu hluku do zástavby.
Krajinný ráz:
11) Na str. 165 není zcela srozumitelný popis změn a kontrastů v harmonii a uspořádání
krajiny a zda dojde k významnému ovlivnění krajinného rázu snížení estetické a přírodní
hodnoty silnicí R35 u vrchu Homole pod Svatým Mikulášem, ale co víme, že nejhezčí
jsou scenérie Homole a okolí od lesa pod Kamencem a z hradiště na Vraclavi.
Havárie:
12) Na str. 171 je popisováno využití silnic nižších tříd v okolí nové R35 v případě havárií.
Budou pro tyto účely únosné, a když ne, uvažuje se s jejich rekonstrukcemi? Protože
dochází k jejich poškození až k destrukcím, včetně veřejných kanalizací v zástavbě obce.
S tím máme zkušenosti při haváriích na silnici I/35 mezi Zámrskem a Vysokým Mýtem.

Návrhy a požadavky obce Vraclav:
1) Provedení geotechnického a hydrogeologického průzkumu pro posouzení vlivu výstavby
tunelu na režim podzemních vod a vyhodnocení propustnosti hornin a infiltračních
parametrů. Dále stavební postup při realizaci tunelu, který vyloučí riziko snížení hladiny
podzemní vody.
2) Technická opatření proti ohrožení kvality zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš při
haváriích motorových vozidel a cisteren.
3) Záruky, že splachy z R35 neohrozí podzemní zdroj vody Vraclav - Svatý Mikuláš.
4) Průběžné sledování kvality zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš a předkládání výsledků
tohoto sledování.
.
5) Prověřit hlukové zatížení v zástavbě Svatého Mikuláše.
6) Prověřit ovlivnění živočichů a rostlin emisemi v okolí portálů tunelu.
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7) Zásadně nesouhlasíme, aby došlo k poškození zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš,
který je potencionálním zdrojem pitné vody pro celou obec a žádáme o sdělení míry
rizika pro tento zdroj pitné vody dotčením výstavbou R35.
8) Požadujeme vysázení dostatečně rozsáhlého porostu vpravo od R35 směrem k zástavbě
Svatého Mikuláše (mezi 35-35,6 km), který odcloní hluk, emise a sníží ovlivnění rázu
krajiny.
9) Požadujeme, aby byla do výstavby R35 zahrnuta výstavba biocentra V Dolích, čímž se
výrazně sníží dopad migrační bariéry tělesa R35 a riziko úhynu vzácnějších živočichů.
10) Požadujeme odpovídající kompenzace za jakékoliv ztráty hodnot.
Upozornění:
1) Průplav Dunaj - Odra - Labe býval v mapách zakreslen u Homole v trase R35.
2) V přehledu kulturních památek chybí v obci Vraclav, části Svatý Mikuláš barokní kostel,
bývalé barokní lázně a dřevěná poustevna.
! Šokující je zjištění, že rok 2025 je teprve před výstavbou nové komunikace R35. Znamená
to, že za 16 let možná dojde ke stavbě úseku Ostrov - Staré Město?
Děkujeme za akceptaci tohoto vyjádření obce Vraclav.
Oldřich Koblížek
starosta obce Vraclav

Stanovisko zpracovatele posudku:
2) V návrhu stanoviska EIA je uloženo:
-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

Riziko snížení hladin podzemní vody nelze nikdy zcela vyloučit. Kompenzační opatření k
náhradě dotčených zdrojů je např. vybudování nového zdroje vody.

4)
Příslušné modelové hodnocení kvality ovzduší zohledňuje pozaďové znečištění
lokality. Zároveň počítá s digitálním modelem terénu, takže zohledňuje i údolí Svatého
Mikuláše. Problém vlivu odvětrání tunelu bude řešen aktualizovanou rozptylovou studií.

5)
Tato situace není předmětem tohoto procesu EIA. Je předmětem řešení DÚR
předcházejícího úseku R35.

Stanovisko k příloze:
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2) V rámci technické dokumentace budou muset být řešena všechna křížení záměru
s inženýrskými sítěmi.
3) K tomuto dotazu jsou v návrhu stanoviska EIA uloženy následující podmínky:
-

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace
nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů

4) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

po určení konečné subvarianty (v dostatečném předstihu před zpracováním
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum v prostoru
očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na základě
tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze předpokládat termín od 15.7. do
15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně mobilní); prověřit výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů v tomto prostoru (vč. vodních Coleopter v pramenné
oblasti Hrušová); dále podle tohoto průzkumu v případě potřeby zpracovat žádosti o
výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zák. č.
114/1992 Sb.; tento průzkum aktualizovat i před zahájením vlastních stavebních prací

5) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:

6)

-

za účelem optimalizace migračních opatření zajistit během přípravy záměru, během
realizace a po ukončení realizace záměru (po dobu minimálně pěti let od uvedení do
provozu) u odborně způsobilé osoby monitoring migrace živočichů se zvláštním
důrazem na migraci obojživelníků vč. návrhu migračních podchodů, nadchodů,
migračních zábran, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod. a
vč. následného posouzení efektivity realizovaných opatření, v případě potřeby
navrhnout dodatečná opatření

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice

K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření
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10) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby

K části Návrhy a požadavky obce Vraclav:
1)

V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

2) a 3) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu

4) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

8) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí. (Investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
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taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení.)
9) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka
-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření

Rok 2025 je předpokládaným rokem, kdy bude R35 v plném provozu.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
1. 10. 2010
Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje k doplňku dokumentace:
Orgán nakládání s odpady a prevence závažných havárií (zpracovatel Ing. J. Bartoš)
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, ani podle zákona č. 59/2006
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky, v platném znění, není k doplňku dokumentace připomínek.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. T. Sigl)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění (dále jen zákon), do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu
ochrany přírody (dále též OOP), tj. regionální územní systém ekologické stability, přírodní
parky, zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné
lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, uvádíme k předložené
doplněné Dokumentaci vlivů na životní prostředí Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov
- MÚK Staré Město (dále jen Dokumentace) následující: Nařízením Vlády ČR č. 371/2009
Sb. byly stanoveny nové evropsky významné lokality - mimo jiné i evropsky významná
lokalita Hřebečovský hřbet (CZ0530020). Požadujeme z textu Dokumentace vypustit, že se
jedná o navrženou lokalitu (uvedeno např. na straně 38 a 162). Dále upozorňujeme na
nesprávné označení regionálních biokoridorů, jak je uvedeno na straně 45. Na regionální
biocentrum Svatý Mikuláš jsou napojeny regionální biokoridory 843 a 849. Regionální
biokoridor 848 neexistuje. Toto nepřesné označení je dále uvedeno v Dokumentaci např. na
stranách 47 a 163. Přesné situování a označení prvků územního systému ekologické stability
regionálního významu je možné ověřit například v Zásadách územního rozvoje
Pardubického kraje, které dne 29. 4. 2010 projednalo a odsouhlasilo Zastupitelstvo
Pardubického kraje. V předložené Dokumentaci, konkrétně na straně 45, není dále uvedeno,
že rychlostní komunikace kříží další regionální biokoridor, a to biokoridor 853 v bezprostřední
blízkosti sídla Cerekvice nad Loučnou. Tuto informaci požadujeme doplnit, a to včetně
způsobu křížení a parametrů migračního objektu. OOP považuje za vhodné doplnit do
Dokumentace stručné informace o metodice sběru dat, která jsou uvedena v kapitolách
C.ll.8.3 Aktuální stav vegetace a C.II.9 Fauna. Jedná se zejména o období, kdy byly
průzkumy provedeny, počty návštěv území apod. Tyto informace budou OOP případně
požadovány v případě, bude-li požádán o povolení výjimky dle § 56 zákona. OOP požaduje
(stejně jako zpracovatel Dokumentace) s ohledem na ochranu zvláště chráněných druhů
provést bezprostředně před zahájením stavby průzkum území na aktuální výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Na základě výsledků průzkumu musí být přijata taková
opatření, kterými bude minimalizován negativní vliv záměru na zjištěné druhy, např. budou
provedeny záchranné transfery (na základě vydané výjimky), umístěny zábrany proti vnikání
živočichů do prostoru staveniště apod.
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Předložená Dokumentace obsahuje návrhy opatření, se kterými se OOP ztotožňuje. Jedná
se zejména o návrhy uvedené v kapitolách D.I.9.1.-3. Vlivy na ekosystémy, D.IV.2. (2.1.
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny) a D.IV.3. (3.2. Opatření k ochraně
ekosystémů). OOP požaduje minimálně uvést v závěrečném stanovisku odkazy na dané
kapitoly, s tím, že je nutné respektovat návrhy opatření v těchto kapitolách uvedené, a to jak
ve fázi přípravy a realizace záměru, tak ve fázi provozu.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, PhD.)
Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy, a to 285 ha.
Příslušným orgánem k posouzení je v tomto případě MŽP.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková)
Z předložené doplněné dokumentace je zřejmé, že na základě předchozích stanovisek
orgánu státní správy lesů krajského úřadu byly do dokumentace zapracovány některé
požadavky na zmírnění dopadu působení záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa. V
dalších stupních projednávání záměru umístění komunikace R35 požadujeme, aby návrhy
uvedené v kapitole D.IV. (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci
nepříznivých vlivů) byly v plné míře akceptovány, převzaty do konečného stanoviska a
zrealizovány. Jedná se o úpravy trasy komunikace R35 tak, aby nezasahovala do lesních
pozemků, a to zejména v úsecích: km 44,9 (posun trasy mimo lesní porost), km 49,5 - 50,5
(přemostění Končinského potoka), km 69,0 - 71,0 (přiblížení nového vedení trasy ke
stávajícímu průběhu silnice), km 84,8 - 84,9 (u obce Kunčina - mírný posun trasy na jih mimo
lesní porost), km 85,5 - 85,8 (mírný posun trasy na jih, aby nedošlo k rozdělení lesního
porostu), kdy jsou malé lesní komplexy novou trasou rozděleny tak, že nebudou schopny
samostatné existence.
Posouzení možnosti posunu trasy požadujeme rovněž v úseku km 66,5 u obce Gajer, kde by
při mírném posunu trasy sv směrem nedošlo k zásahu do okraje lesního porostu.
Orgán státní správy myslivosti (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková)
K záměru nemáme další připomínky, požadujeme respektování kapitoly D.IV. (Opatření k
prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů), zejména části Opatření ke
snížení dělícího efektu komunikace a znovu upozorňujeme, že zhotovení migračních studií a
umístnění vhodných technických zabezpečení pro umožnění přecházení zvěře a případně
zabránění střetu zvěře s jedoucími vozidly je třeba zpracovat v těsné spolupráci s uživateli
všech dotčených honiteb, kteří mají dlouhodobé znalosti a zkušenosti jak s výskytem
jednotlivých druhů zvěře, tak zejména jejich migračních tras, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností).

Ing. Hejduk Josef
vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
K vyjádření orgánu ochrany přírody
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V návrhu stanoviska EIA jsou uvedeny následující podmínky zohledňující uvedené
připomínky:
Pro fázi přípravy:
-

po upřesnění konečné trasy provést podrobný biologický průzkum v prostoru
očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na základě
tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s ohledem na
výskyt zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze předpokládat termín
od 15.7. do 15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně mobilní); dále podle tohoto
průzkumu v případě potřeby zpracovat žádosti o výjimky ze zákazů zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů

-

po upřesnění konečné trasy zpracovat aktualizaci konfliktů s prvky ÚSES, které
budou v kontaktu s uvažovaným záměrem včetně případných doporučení pro
technickou dokumentaci záměru

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice; samostatně pro fázi výstavby a pro fázi
provozu; ve spolupráci s uživateli dotčených honiteb, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou
působností)

Pro fázi výstavby:
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les; to se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně

-

případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů přemístit do
srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný zejména u druhů s omezenou
mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.); musí být realizován v co
nejkratší době před zahájením stavby v daném úseku, ovšem při respektování
vhodných ročních období pro odchyt a přesun jedinců příslušného druhu a se
striktním dodržením požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění; pro tento zásah je třeba zažádat o výjimku ze základních
ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů

Požadavek orgánu státní správy lesů byl respektován v návrhu stanoviska EIA.

Požadavek orgánu státní správy myslivosti byl respektován v návrhu stanoviska EIA.
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Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
5. 10. 2010
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl posoudil předložený
doplněk a vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád") následující vyjádření:
-

z porovnávaných variant trasy rychlostní komunikace v oblasti města Litomyšl je z
hlediska veřejných zájmů hájených odborem výstavby a územního plánování Městského
úřadu Litomyšl vhodnější základní varianta trasy rychlostní komunikace R35, tj. trasa
severně od obce Sedliště a městské části Kornice a to zejména s ohledem na:
-

příznivější dopad této varianty na zdraví obyvatel a na možnost rozvoje dotčených
obcí,

-

porovnatelný dopad obou variant na životní prostředí,

-

skutečnost, že tato varianta, na rozdíl od subvarianty Sedliště-jih, odděluje jednotlivé
části obcí v menší míře.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani souhlas a není rozhodnutím ve smyslu správního
řádu.
Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek respektován v návrhu stanoviska EIA.

Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
16. 9. 2010
Stanovisko odboru životního prostředí k dokumentaci EIA "Silnice R35 v úseku Ostrov
- Staré Město" Verze 2
V rámci daných kompetencí odboru životního prostředí MěÚ Litomyšl ztotožňujeme se s
obsahem i závěry výše uvedené dokumentace. Závěr dokumentace v porovnání subvarianty
Sedliště-jih a základní varianty je v dokumentaci sice nejednoznačný, výsledná podoba má
vyjít „z jejich projednání a z dohody dotčených obcí a orgánů státní správy", přesto se nám
jeví vhodnější trasa základní, neboť budeme nadále uplatňovat všechna předchozí
stanoviska. V oblasti Janova naopak akceptujeme trasu subvariantní ve větší vzdálenosti od
zástavby.

30. 9. 2010
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Upozornění odboru životního prostředí k dokumentaci EIA "Silnice R35 v úseku Ostrov Staré Město" Verze 2
V návaznosti na naše stanovisko Vám odeslané dne 16.9.2010 si Vás dovolujeme ještě
upozornit na nesrovnalost v dokumentaci EIA, neboť v tabulkách B.3. a B.4. Zábory ploch
str.18 a 19 jsou hodnoty převzaté do tabulky E.2. Porovnání vlivů základní trasy a
subvarianty str. 207 prohozené mezi „Základní trasou" a „Subvariantou".
Naše stanovisko ze dne 16.9.2010 zůstává nadále v platnosti.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky a upozornění respektováno v návrhu stanoviska EIA.

Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
21. 9. 2010
Oddělení ekologie prostředí: Bez připomínek.
Oddělení přírodního prostředí: Bez připomínek.
Oddělení vodního hospodářství: Bez připomínek.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Chrast – odbor výstavby a životního prostředí
10. 9. 2010
Toto obsahuje pouze:
Veřejnou vyhlášku
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí
21. 9. 2010
Odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy, jako příslušný dotčený orgán vydává
vyjádření k doplnění dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Rychlostní
silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" dle zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí).
1. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách, v
platném znění - bez připomínek
2. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.289/1995 Sb., o lesích, v
platném znění - bez připomínek
3. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znění - bez připomínek
4. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění - bez připomínek
5. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem ě.334/1992 Sb„ o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění - naše připomínky z října 2009 byly
zpracovány. Nemáme další připomínky
6. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění - bez připomínek

Ing. Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
29. 9. 2010
Vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35
v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město.
Z hlediska vodního hospodářství, ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší,
odpadového hospodářství a lesního hospodářství nemáme k doplňku dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město
- připomínek.
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Ing.Báča Pavel
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Vysoké Mýto – odbor životního prostředí
13. 10. 2010
Odbor životního prostředí prostudoval předložený materiál a vydává toto souhrnné
stanovisko:
1. Nakládání s odpady : L. Richterová, DiS.
S odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

2. Ochrana ZPF: Ing. V. Richterová
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu požadoval ve svém souhrnném stanovisku z
4.11.2009 podrobně a kvalifikovaně zpracovat návrh způsobu hospodářského využití
skrývané kulturní vrstvy půdy. V předložené dokumentaci je konstatováno, že dojde k záboru
285 ha ZPF a je zde vyčísleno kolik ha z které třídy bude nutné odejmout. Požadovaný
návrh hospodárného využití skrývané půdy chybí.
V části „Vypořádání připomínek došlých k dokumentaci EIA" je uvedeno, že kapitoly D.I.6 a
D.IV.2 řeší připomínku týkající se vytvoření hráze z tělesa komunikace a ovlivnění
odtokových poměrů v území. Ve skutečnosti uvedené kapitoly konkrétní připomínku
neřeší.
Při dalším projekčním zpracovávání požadujeme naše připomínky řešit a vyřešit konkrétními
opatřeními.
3. Státní správa lesů: - J. Fendrych
Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba se dotýká pozemků určených k
plnění funkcí lesa i pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Zásahy na lesních
porostech požadujeme v minimálním rozsahu.
4. Ochrana přírody a krajiny : Ing. P. Rittich, Ing. V. Richtrová
V části „Vypořádání připomínek došlých k dokumentaci EIA" str. 9 je opět uvedeno, že
nebude dotčena ovocná alej Vysoké Mýto-Lhůta; toto se nezakládá na pravdě, alej bude
stavbou dotčena. Požadujeme její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin.
Dále je na straně 9. uvedené části dokumentace konstatováno, že připomínka týkající se
lokality I/9 je řešena v kapitole D.I.9.2. Lokalita I/9 v uvedené kapitole není vůbec uvedena.
Požadujeme i tyto připomínky odpovědně vyřešit.
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Nadále požadujeme, aby součástí vegetačních úprav byla realizace pásů zeleně (stromové a
keřové patro) v prostoru mezi komunikací a lidskými sídly (Vysoké Mýto 40,5 - 42,5km;
Knířov 42,8 - 43,5km ; Džbánov 44,5 - 46,5km). Požadovaná realizace vegetačních úprav
sníží negativní projevy silničního provozu a nenásilně začlení komunikaci do krajiny ( ČSN
73 6101).
5. Vodoprávní úřad: - Ing. V. Nádvorník, Jaroslava Karalová
Posuzovaná stavba negativně ovlivní zdroj pitné vody Pekla, který slouží k zásobování
vodou pro město Vysoké Mýto a jeho širší okolí. Svou vydatností a jakostí pitné vody se
jedná o zásadní vodní zdroj většího než lokálního významu. V době, kdy je stále větší
nedostatek pitné vody je třeba obdobné zdroje chránit a nedopustit možnost ohrožení jejich
jakosti. Z předložené dokumentace vyplývá, že lze předpokládat přímé ovlivnění uvedeného
zdroje, a to není řešena možnost vzniku havárie ( při dopravní nehodě ) s únikem ropných či
jiných přepravovaných nebezpečných látek. Návrh trasy rychlostní silnice v blízkosti vodního
zdroje Pekla je zcela nevhodný, vodoprávní úřad za daného stavu souhlas se stavbou
nevydá.
Z předloženého materiálu je zřejmé, že akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu
životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. zájmů v
oblasti ochrany ovzduší.

Ing. Stanislava Jetmarová
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:

K bodu 1.

Nakládání s odpady:

Nakládání s odpady v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejícími právními předpisy vyplývá
z legislativy a nemusí být ukládáno samostatnou podmínkou. Podmínkami návrhu stanoviska
je dále upřesněno:
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

K bodu 2.

Ochrana ZPF:

K této problematice se v kapitole B.II.1. dokumentace konstatuje, že „Svrchní vrstva půdy ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy na dočasné deponie. Část
této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese komunikace a v jeho okolí, zbylá půda
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bude využita dle pokynů orgánu ochrany ZPF.„ Tato podmínka je také uložena v návrhu
stanoviska.
Odtokové poměry řeší několik podmínek návrhu stanoviska:
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

K bodu 3.

Státní správa lesů:

V návrhu stanoviska e uloženo prověřit optimalizaci trasy tak, aby maximálně snížily vlivy na
lesní porosty. Dále je obecně uloženo:
-

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod.; na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů

K bodu 4.

Ochrana přírody a krajiny:

K vlivu na alej Vysoké Mýto - Lhůta byla do návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

v případě dotčení aleje Vysoké Mýto - Lhůta, provést v rámci projektu vegetačních
úprav její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin

K požadavku na realizi pásů zeleně (stromové a keřové patro) v prostoru mezi komunikací a
lidskými sídly (Vysoké Mýto 40,5 - 42,5km; Knířov 42,8 - 43,5km ; Džbánov 44,5 - 46,5km) je
uložena podmínka návrhu stanoviska:
-

zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími
parametry:
-

-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a
poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude
proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže provádět
výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele, taktéž nemůže
vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace a doprovodná
zařízení)
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Vodoprávní úřad:

Možné ovlivnění zdroje pitné vody Pekla patří k nejvýznamnějším identifikovaným vlivům
uvažovaného záměru. Proto byla i v rámci posudku této problematice věnována maximální
pozornost a v návrhu stanoviska EIA jsou uloženy následující podmínky pro eliminaci a
minimalizaci tohoto vlivu, se zdůrazněním detailního řešení v prostoru potenciálního
ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

-

v prostoru potenciálního ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla navrhnout
detailní prostorovou a technologickou realizaci záměru s ohledem na minimalizaci a
eliminaci vlivů na podzemní vody; prověřit možnost přiblížení trasy záměru ke
stávající silnici I/35 a prověřit možnost využití tělesa stávající silnice I/35 pro R35 (s
realizací obslužné komunikace v novém prostoru); odvádění vod z povrchu
komunikace řešit v tomto prostoru nepropustnou kanalizací, vyústění provést mimo
zranitelné území, technickými opatřeními zabránit rozstřiku vod z komunikace do
okolního prostoru

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
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zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu
-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce; s tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
4. 10. 2010
Po zhodnocení souladu předloženého doplňku dokumentace s požadavky v oblasti ochrany
veřejného zdraví KHS s doplňkem dokumentace souhlasí s následující podmínkou :
Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření. Výpočtové body je třeba zvolit na
hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a nejbližších chráněných
venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných chráněných venkovních
prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí. Poté KHS stanoví měřící body
pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební provozu, případně předčasného
užívání stavby.
Z hlediska navržených subvariant KHS preferuje u obchvatu Litomyšle před subvariantou
Sedliště-jih základní trasu, ve které je komunikace vedena ve větší vzdálenosti od obytné
zástavby.
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Požadovaná podmínka byla v návrhu stanoviska EIA plně respektována.

ČIŽP – Oblastní inspektorát Hradec Králové
17. 9. 2010
Stanovisko k doplňku dokumentace vlivů záměru na životní prostředí:
Oddělení integrace:
Předložený záměr nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci) a oznamovatel nemá povinnost získat integrované povolení.
Oddělení ochrany ovzduší:
Za předpokladu minimalizace sekundární prašnosti během výstavby nemáme z hlediska
ochrany ovzduší k předložené dokumentaci připomínky. Podmínky ochrany ovzduší před
znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování během stavby upravují zvláštní
právní předpisy.
Oddělení ochrany vod:
Námi vznesené připomínky jsou řešeny nejprve v dokumentaci "Vypořádání připomínek"
vypracované spol. ATEM, s.r.o. Praha v 3/2010 a následně jsou zahrnuty v doplněné
dokumentaci, která zahrnuje i výsledky "Hydrogeologické rešeršní studie (verze III.)"
zpracované spol. K + K průzkum s.r.o. Praha v 4/2010. Po jejím prostudování nemáme z
hlediska ochrany vod k hodnocení vlivu na životní prostředí a jeho závěru připomínek.
Podmínky, jež jsou součástí opatření, navržených z hlediska ochrany vod k prevenci,
eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v doplněné dokumentaci musí
být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných
správních řízení. Provoz díla potom musí být v souladu s těmito závaznými předpisy.
Oddělení ochrany vod nemá ke zpracování a závěru doplněné dokumentace dalších
připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství:
Doplněk dokumentace navazuje na dokumentaci z roku 2009. Uvádíme, že z pohledu
nakládání s odpady trváme na původním vyjádření k dokumentaci č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634.
001/09/KLM ze dne 23.10.2009 .
Jelikož termín zahájení výstavby není stanoven, uvádíme, že veškeré nakládání s odpady
vznikajícími při výstavbě musí odpovídat legislativě platné v daném období. Vyjádření k
předpokládanému nakládání s produkovanými odpady, ve smyslu současné legislativy, by
nemělo příslušnou vypovídající schopnost.
Nakládání s odpady je zpracováno v kap. B.III.3 Odpady, včetně bilance výkopových zemin a
zemin potřebných do náspů.
V souvislosti s rozsahem zemních prací a velikostí dotčeného území upozorňujeme, že při
prováděných pracích bude nutné sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností.
192

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Oddělení ochrany přírody:
K doplněné dokumentaci ČIŽP uvádí, že v kapitole B.I.9. (str. 17) je nesprávně uveden orgán
ochrany přírody věcně příslušný k vydávání výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných rostlin a živočichů. Tímto orgánem je od 1.12.2009 místně příslušný krajský
úřad.
Vzhledem ke skutečnosti, že v doplněné dokumentaci jsou zohledněny připomínky ze
stanoviska ČIŽP č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634. 001/09/KLM ze dne 23.10.2009, ČIŽP s
projektem souhlasí za předpokladu dodržení kompenzačních opatření uvedených v
dokumentaci.
ČIŽP z navržených variant i nadále upřednostňuje variantu Sedliště-jih pro její menší dopad
na krajinný ráz a subvariantu Janov-základní trasa pro její menší dopad na nezastavěná
území.
Oddělení ochrany lesa:
Záměr si vyžádá zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rozsahu
84 734 m2 až 85 044 m2 dle jednotlivých variant.
V doplněné dokumentaci byly v dostatečném rozsahu akceptovány připomínky oddělení
ochrany lesa ze stanoviska č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634.001/09/KLM ze dne 23.10.2009. V
kapitole D.I.14 bylo řádně doplněno vyhodnocení vlivů záměru na lesy a situace byla
zakreslena do lesnických porostních map.
Závěr:
ČIŽP z navržených variant i nadále upřednostňuje variantu Sedliště-jih pro její menší dopad
na krajinný ráz a subvariantu Janov-základní trasa pro její menší dopad na nezastavěná
území.

Ing. Jana Samková
ředitelka oblastního inspektorátu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Byla respektována připomínka k nakládání s vytěženými zeminami a zahrnuta do návrhu
stanoviska EIA:
-

při prováděných pracích sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností

Obvodní báňský úřad Trutnov
7. 10. 2010
Obvodní báňský úřad Trutnov, pracoviště Hradec Králové, zaevidoval 6.9.2010 pod čj.
3375/10 doplněk dokumentace vlivů na životní prostředí akce „Rychlostní silnice R 35 v
úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město".
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K Vašemu oznámení sdělujeme, že k výše uvedenému doplňku není ze strany zdejšího
úřadu připomínek.
Podle ustanovení § 3 písm. i) zákona ČNR 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 (tunel Dětřichov), jakož i ve vytváření
podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 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 (např. stavební zákon, vodní zákon, apod.) nebo na základě ohlášení, pokud to tyto
předpisy připouštějí, (§ 5 odst. 2 citovaného zákona).
Organizace provádějící ČPHZ je povinna ohlásit OBÚ v Trutnově 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., ve znění pozdějších zákonů.

Ing. André Miksch
předseda úřadu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti podrobnějšího vypořádání.

Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany
lesů
10. 9. 2010
Z hlediska lesního hospodářství a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa
souhlasíme s předloženou dokumentací za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. V navazujícím stupni řízení na základě zpřesňující dokumentace prověřit možnost
optimalizace některých níže uvedených úseků s cílem minimalizovat, případně zcela
eliminovat zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL") a snížení
záborů lesních porostů. Jedná se o tyto úseky :
194

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Km 35-36. V tomto úseku posunout portály obou konců tunelu Homole o vzdálenost
50m od hranice PUPFL.
Km 50. Posunem trasy R35 jižním směrem vyloučit kolizi s lesem Švábenice.
Km 69-71. Omezit zásah do PUPFL maximálním přiblížením trasy R35 ke stávající
trase komunikace I/35.
Km 85-86. Posunem trasy R35 jihovýchodním směrem redukovat zásah do PUPFL na
nejnutnější minimum.
2. Zajistit stabilitu stavbou obnažených lesních porostů a zabránit tak jejich ohrožení,
zejména bořivými větry.
3. Zajistit zpracování podrobné migrační studie, která navrhne optimální technická řešení pro
jednotlivá křížení trasy R35 s migračními trasami živočichů s cílem minimalizovat počet
přerušení migračních tras a eliminovat možná rizika střetů migrujících živočichů, zejména
větších, s motorovými vozidly.
4. Stavba trasy R35 v celém navrženém úseku bude v termínu nejdéle do uvedení do
zkušebního provozu obousměrně oplocená. Částečné nebo přerušované oplocení je
nepřijatelné.
Uvedené podmínky požadujeme promítnout do závěrečného stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí.

Ing. Jiří John
ředitel odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Stanovisko zpracovatele posudku:
Veškeré požadované podmínky byly promítnuty do návrhu stanoviska EIA.

MŽP – odbor ochrany vod
10. 9. 2010
Stanovisko odboru ochrany vod MŽP k záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov
- MÚK Staré Město - doplněk":
Připomínky odboru ochrany vod MŽP byly zapracovány. Byla nalezena pouze drobná chyba,
kdy je ve vypořádání uvedeno, že byla věcně doplněna kapitola B.II.2. Věcně byla doplněna
kapitola B.III.2.
Závěr:
Odbor ochrany vod MŽP souhlasí se záměrem.
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.

MŽP – odbor ochrany ovzduší
1. 10. 2010
K doplňku dokumentace záměru Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré
Město nemáme žádné připomínky. Záměr nadále považujeme za akceptovatelný.
S pozdravem

Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.

MŽP – odbor výkonu státní správy VI
24. 9. 2010
Po opakovaném posouzení doplněné dokumentace záměru výstavby rychlostní komunikace
R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město doporučuji, na základě vlastních zkušeností a
znalosti příslušného území s průměty do rozhodujícíh složek a stránek životního prostředí a
ochrany veřejného zdraví, schválit základní variantu Sedliště - sever.

JUDr. Ing. Emil Rudolf
ředitel odboru výkonu státní správy VI

Stanovisko zpracovatele posudku:
Subvarianta „základní trasa“ (odpovídá trase na sever od Sedliště) byla doporučena jako
vhodnější z hlediska menších vlivů na životní prostředí.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
15. 9. 2010
Prostor předpokládané stavby se dle dosavadního stavu poznatků nachází na území s
archeologickými nálezy.
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Především v oblasti Starého Města a jeho širšího okolí máme doloženy archeologické nálezy
více méně z celého pravěku (např.: Vích, D. 2005: Laténské nálezy na českomoravském
pomezí, Pravěk NŘ 13, 309-350; Vích, D. 2007: Českomoravské pomezí v době římské,
Pravěk NŘ - Supplementum 17, 173-229). Téměř všude musíme zároveň počítat s výskytem
vrcholně středověkých situací, ať jsou doloženy přímými nálezy (např. Bolina, P. - Němcová,
J. - Šlézar, P. 2008: K počátkům hradů na Moravskotřebovsku, Castellologica bohemica 11,
53-88) nebo jejich přítomnost vyplývá z písemných zpráv (viz např. příslušná hesla v
Profous, A.: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní výmam a změny. Praha 19471960).
Z uvedených důvodů je záchranný archeologický výzkum při stavbě zcela nezbytný.
S pozdravem
Mgr. Jiří Junek
ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto požadavku je stanovena v návrhu stanoviska EIA tato podmínka:
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let); přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
20. 9. 2010
K předloženému doplňku dokumentace k záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov - MÚK Staré Město" nemáme další připomínky, veškeré naše předchozí připomínky
byly již akceptovány a zapracovány.
Při konečném řešení návrhu „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré
Město" požadujeme respektovat podmínky územní památkové ochrany, které doplněk
dokumentace záměru zohledňoval.
Ing. arch. Věra Kučová
náměstkyně pro památkovou péči

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.
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Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření k původní dokumentaci byla vypořádána v rámci doplněné dokumentace (verze 2)
přehledně v samostatném svazku. Veškeré oprávněné podněty z těchto vyjádření byly
využity při zpracování tohoto posudku a návrhu stanoviska EIA.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem bylo shromáždit a vyhodnotit dostupné
údaje o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr silnice R35 v úseku Ostrov
- Staré Město na území Pardubického kraje. Proces EIA identifikuje míru a závažnost
jednotlivých vlivů, stanoví limity pro možnost realizace stavby a navrhuje opatření, která
budou minimalizovat dopady na životní prostředí. Záměr je navrhován v jedné základní
variantě, ve dvou místech jsou posuzovány subvarianty o délce 8 a 4 km. Základní trasa je
shodná s trasou vymezenou v územně plánovací dokumentaci.
V případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní vliv nové
komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní zatížení rychlostní silnice
bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě, ale
silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze také
očekávat podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak
revitalizaci centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.
Mezi významné vlivy výstavby nové komunikace patří zábor hodnotné zemědělské půdy. To
je však dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby se
maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a přijatelným)
dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.
Vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně mírné, což
je dáno právě skutečností, že trasa je vedena prioritně po zemědělských plochách. I tak
ovšem dojde k určitému narušení některých biotopů, ke kácení dřevin apod. Trasa je však
navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i podmínky k optimalizaci
trasy, stanovené v návrhu stanoviska EIA. Vlivy na migraci živočichů budou minimalizovány
zajištěním dostatečného počtu mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky),
pozitivním efektem bude snížení bariérového působení stávající silnice I/35.
Z hydrogeologické studie vyplývá, že ovlivnění vodárenských zdrojů je nepravděpodobné,
resp. lze mu příslušnými opatřeními zabránit; mohlo by však dojít ke kvantitativnímu
ovlivnění místních zdrojů, zejména v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav. Zde je nutno volit
takovou technologii výstavby tunelů, která toto riziko minimalizuje (pravděpodobně sanace
tryskovou injektáží). Na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni
přesune tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku těchto látek
do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.
Obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění zejména
malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného území. Z tohoto
důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby bylo toto riziko
minimalizováno.
Archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné provést
odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v předložené
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Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto předpokladu je možné
vliv hodnotit jako přijatelný.
Vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit jako mírně negativní, je však nutno opět vyzdvihnout
skutečnost, že silnice (díky předchozí optimalizaci trasy) nezasahuje do nejcennější části
krajiny tohoto regionu. Při realizaci vhodných opatření je možné vliv na krajinu hodnotit také
jako přijatelný.
Celkově tak lze vlivy realizace záměru hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

indiferentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody

V rámci procesu EIA bylo dále formulováno několik desítek konkrétních podmínek jak pro
fázi projektové přípravy stavby, tak i pro etapy provádění stavby a provozu silnice R35. Tato
opatření umožní omezit dopady realizace záměru na nejnutnější míru.
Z hlediska porovnání subvariant „Sedliště-jih" a „Janov" pak lze konstatovat,
že:
-

subvarianta Sedliště-jih je z hlediska střetů s jednotlivými prvky životního prostředí a
kvantifikovaných dopadů na obyvatele hodnocena jako méně vhodná než základní
trasa silnice R35, subvarianta Sedliště-jih je také ve střetu s plánovanými plochami
rozvoje bydlení obcí Řídký, Nedošín, Litomyšl. Na druhé straně ale základní trasa s
sebou nese množství dopadů, typických pro umístění silnice do dosud relativně
nedotčeného prostoru: vytváří nový zdroj hluku v území, rozděluje krajinu a narušuje
její ráz, uzavírá část území mezi stávající silnici I/35 a novou R35, vytváří novou
migrační bariéru atd. Tyto vlivy lze obtížně kvantifikovat, neboť se jedná spíše o
dopady psychologické a estetické, avšak jejich význam je nepochybný. Obě varianty
tak mají své klady i zápory. Celkově byla jako subvarianta s menšími vlivy na životní
prostředí vyhodnocena základní trasa.

-

v oblasti Janova je možné doporučit k realizaci subvariantu Janov, která je vedena ve
větší vzdálenosti od zástavby a nevyvolává nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova.

Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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NÁVRH STANOVISKA

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.

Název a zařazení záměru

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji. Katastrální území a obce,
jimiž procházejí navržené trasy R35 jsou uvedeny v následující tabulce:
obec

katastrální území

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov

Dětřichov

Dětřichov u Svitav

Řídký

Řídký

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Džbánov

Staré Město

Radišov

Džbánov u Vysokého
Mýta

obec
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Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65993390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

Zastoupený:
Ing. Tomáš Kaas - ředitel výstavby ŘSD ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
tel. 241 084 302
II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: Ing. Václav Píša,CSc.
držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb.
č. osvědčení 43912/ENV/06

Předloženo:

19.10.2006
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2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Václav Píša,CSc.
držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb.
č. osvědčení 43912/ENV/06

Vráceno:

07. 12. 2009

Přepracovaná dokumentace:
Předloženo: 02. 09. 2010
3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93
Předloženo:

říjen 2011

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v říjnu 2006.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 03.11.2006 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Záměr „Silnice R35 v úseku Vysoké Mýto – Staré Město“ naplňuje dikci bodu 9.3, kategorie II
(kategorie I), přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést
do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému
zákonu je nutné zpracovat.

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 07. 10. 2009

Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.
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5. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Honební společenstvo Švábenice
Občanské sdružení Lípovec
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Bosonohách
Mgr. Patrik Bičovský
Občané obce Němčice u Litomyšle (35 podpisů)
Občanské sdružení Švábenice
Občanské sdružení Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim Troubsko
Jaromír Holub (+25 podpisů)
Ing. Jan Vaňous
Občanské sdružení Za zachování krajinného rázu Petrůvky a okolí

Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Cerekvice nad Loučnou
Obec Džbánov
Město Choceň
Obec Janov
Obec Staré Město
Obec Třebařov
Obec Zámrsk
Obec Opatovec
Obec Bohuňovice
Obec Dětřichov
Obecní úřad Řídký
Obecní úřad Stradouň
Obec Tržek
Město Vysoké Mýto
Obec Němčice
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
ČIŽP OI Hradec Králové
ČIŽP OI Brno
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor ochrany vod
Obvodní báňský úřad v Trutnově
AOPK ČR
Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí
Městský úřad Svitavy – odbor dopravy
Městský úřad Vysoké Mýto - odbor životního prostředí
Ministerstvo zemědělství – odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Vyjádření k přepracované dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Domašice
Občanské sdružení Lípovec
Občanské sdružení R35 Litomyšl
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích
Občanské sdružení Švábenice
Jaromír Holub
Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Ing. Josef Šafránek
Ing. Jan Vaňous

Vyjádření územních samosprávních celků:
Město Litomyšl
Město Vysoké Mýto
Obec Tržek
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Obec Stradouň
Obec Řídký
Obec Bohuňovice
Obec Sedliště
Obec Janov
Obec Vraclav

Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
Městský úřad Chrast – odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
Městský úřad Vysoké Mýto – odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
ČIŽP – Oblastní inspektorát Hradec Králové
Obvodní báňský úřad Trutnov
Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor výkonu státní správy VI
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Národní památkový ústav - ústřední pracoviště

206

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

III.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem tohoto procesu bylo shromáždit, vyhodnotit
a projednat dostupné údaje o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr
silnice R35 v úseku Ostrov - Staré Město na území Pardubického kraje.
Předložená dokumentace identifikovala míru a závažnost jednotlivých vlivů, stanovila limity
pro možnost realizace stavby a navrhla opatření, která budou minimalizovat dopady na
životní prostředí. Záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech jsou
posuzovány subvarianty o délce 8 a 4 km.

Vlivy výstavby a provozu silnice R35 lze shrnout následujícím způsobem:
V případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní vliv nové
komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní zatížení rychlostní silnice
bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě, ale
silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze také
očekávat podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak
revitalizaci centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.
Z hydrogeologické studie vyplývá, že ovlivnění vodárenských zdrojů je nepravděpodobné,
resp. lze mu za předpokladu plnění podmínek tohoto stanoviska EIA zabránit. Mohlo by však
dojít ke kvantitativnímu ovlivnění místních zdrojů, zejména v oblasti tunelů Dětřichov a
Vraclav. Zde bude nutno volit takovou technologii výstavby tunelů, která toto riziko
minimalizuje (pravděpodobně sanace tryskovou injektáží). Na druhé straně lze očekávat, že
po vybudování nové silnice se na ni přesune tranzitní doprava včetně transportů látek
nebezpečných pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe
zabezpečena proti úniku těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění
podzemních vod.
Obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění zejména
malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného území. Z tohoto
důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby bylo toto riziko
minimalizováno.
Mezi významné vlivy výstavby nové komunikace patří zábor hodnotné zemědělské půdy. To
je však dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby se
maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a přijatelným)
dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.
Vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně mírné, což
je dáno právě skutečností, že trasa je vedena prioritně po zemědělských plochách. I tak
ovšem dojde k určitému narušení některých biotopů, ke kácení dřevin apod. Trasa je však
navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i podmínky tohoto stanoviska
EIA k optimalizaci trasy. Vlivy na migraci živočichů budou minimalizovány zajištěním
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dostatečného počtu migračních objektů, pozitivním efektem bude snížení bariérového
působení stávající silnice I/35.
Vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit jako mírně negativní, je však nutno opět vyzdvihnout
skutečnost, že silnice (díky předchozí optimalizaci trasy) nezasahuje do krajinně
nejcennějších částí tohoto regionu. Při respektování podmínek tohoto stanoviska EIA je
možné vliv na krajinu hodnotit jako přijatelný.
Archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné provést
odpovídající archeologický průzkum a dodržet podmínky tohoto stanoviska, aby nedošlo k
ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.
Celkově tak lze vlivy realizace záměru hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na půdu, přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

pozitivní i negativní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody

V rámci procesu EIA byly formulovány konkrétní podmínky, jak pro fázi projektové přípravy
stavby, tak i pro etapy výstavby a etapu provozu silnice R35. Plnění těchto podmínek umožní
omezit dopady realizace a provozu záměru na nejnutnější míru.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).
Základní charakteristiky záměru vč. subvariant
Základní

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

Délka

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového 800 m
oblouku

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

Počet a délka tunelů

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Směrové vedení
Základní trasa
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Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever
k Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.

Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
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stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35
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-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty

V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

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

4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Porovnání „Nulové“ a „Aktivní“ varianty
V dokumentaci EIA bylo provedeno přehledné porovnání vlivů výstavby silnice R35 se
stavem bez realizace této komunikace:
„Nulovou variantou" je stav v roce 2025 při zakončení silnice R35 v MÚK Ostrov, bez jejího
pokračování dále na východ. Nejedná se tedy o současný stav, neboť za předpokladu
„nulové varianty" je nutno očekávat na stávající silnici I/35 v úseku Ostrov - Staré město
poměrně výrazný nárůst dopravní zátěže, která sem bude přivedena silnicí R35 od Hradce
Králové. Aktivní variantou je prodloužení silnice R35 nejméně po MÚK Staré město, spíše
však dále až po Mohelnici.

Vyhodnocení vlivů „nulové" a „aktivní" varianty dle jednotlivých složek ŽP:
-

v případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní
hodnocení nové komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní
zatížení rychlostní silnice bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající
silnici I/35 v nulové variantě, ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby.

-

u kvality ovzduší jsou přínosy méně výrazné než u hluku, jelikož imisní zátěž z nové
silnice zasahuje větší území než hluk, u něhož bude zajištěna ochrana dotčené
zástavby pomocí protihlukových clon.

-

z hlediska celkových vlivů na obyvatelstvo a sídla převažují výrazně pozitivní vlivy,
neboť vedle snížení hlukové a imisní zátěže v centrální části sídel lze očekávat také
podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak revitalizaci
centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.

-

vlivy na podzemní vody lze považovat v souhrnu za srovnatelné, za předpokladu
realizace opatření navržených v této dokumentaci, resp. i dalších opatření dle
podrobného hydrogeologického průzkumu. Z dostupných podkladů vyplývá, že ke
kvantitativnímu ovlivnění vodárenských zdrojů pravděpodobně dojde ve dvou
lokalitách, a to v prostoru Cerekvice - Pekla a v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav.
Zde je nutno především provést na základě průzkumných prací optimalizaci trasy tak,
aby bylo toto riziko minimalizováno, případně zajistit příslušná kompenzační opatření
k náhradě dotčených zdrojů vody. Současně je zcela nezbytné zamezit kvalitativnímu
ovlivnění podzemních vod během stavby i provozu silnice pomocí nadstandardních
bezpečnostních opatření.
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-

na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni přesune
tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku
těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.

-

obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění
zejména malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného
území. Z tohoto důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby
bylo toto riziko minimalizováno.

-

v případě kvalitativního ovlivnění povrchových vod jsou samostatným problémem
posypové soli a nebezpečné látky. Spotřeba posypových solí se podstatně zvýší,
neboť bude nutno udržovat stávající silnici I/35 i novou R35, proto je nutné omezit
odvodnění do vodotečí tak, aby nedošlo k nadlimitnímu nárůstu chloridových iontů.
Riziko znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami se však po vybudování
komunikace podstatně sníží, neboť silnice R35 bude proti těmto únikům příslušným
způsobem zabezpečena.

-

trvalý zábor zemědělské půdy patří mezi významné negativní vlivy nové komunikace.
To je dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby
se maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a
přijatelným) dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.

-

ze stejného důvodu je možné vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu
považovat za poměrně mírné, i když jde přirozeně o vlivy negativní. Dojde k určitému
narušení biotopů, k zásahům do některých hodnotnějších ploch i k nutnému kácení
dřevin. Trasa je však navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i
doporučení k optimalizaci trasy, navržená v předložené Dokumentaci.

-

vlivy na migraci živočichů jsou nejednoznačné. Stávající silnice I/35 tvoří (resp. po
nárůstu dopravy bude tvořit) velmi významnou migrační bariéru. Po vybudování R35
dojde k odvedení dopravy ze stávající silnice, která se tak stane pro živočichy
poměrně průchozí - bude se jednat o běžnou silnici II. třídy. Vznikne ovšem nová
bariéra v trase silnice R35 a bude záviset na její průchodnosti, zda bude výsledný
efekt v součtu negativní či pozitivní. Na trase R35 je v projektu plánováno mnoho
mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky), další jsou navrženy v předložené
Dokumentaci, a to právě s cílem výsledný bariérový efekt minimalizovat.

-

archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné
provést odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v
předložené Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto
předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.

-

vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit rovněž jako mírně negativní. Komunikace
vytvoří nový krajinný prvek a zasáhne tak do stávajících struktur. Na druhé straně je
možné vyzdvihnout skutečnost, že se tak neděje v nejcennějších částech krajiny
daného regionu, což je do značné míry výsledek optimalizace trasy R35. Při realizaci
opatření k zapojení silnice do krajiny, tj. zejména ozelenění včetně dosadeb
navazujících porostů, je možné vliv hodnotit také jako přijatelný.
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Celkově tak lze vlivy „aktivní“ varianty hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

ambivalentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody (negativní zejména z
hlediska kvantitativního ovlivnění, avšak pravděpodobně pozitivní ve smyslu snížení
rizika znečištění vod)

Porovnání vlivů základní trasy a subvariant
Předkládaný záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech je záměr
navržen také v subvariantě. V obou případech mají varianty různou míru vlivů. Nejdůležitější
vlivy a střety jednotlivých variant v úseku subvarianty Sedliště-jih jsou uvedeny v následující
tabulce:
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih
Základní trasa

Subvarianta Sedliště - jih

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
3

Násypy: 6 154,5 tis. m
3
Zářezy: 7 156,4 tis. m
3
Celkem: 13 310,9 tis. m
3
Bilance: -1 001,9 tis. m

3

Násypy: 6 484,8 tis. m
3
Zářezy: 6 448,6 tis. m
3
Celkem: 12 933,40 tis. m
3
Bilance: 36,2 tis. m

Vliv na kvalitu ovzduší
pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,5 - 1,5 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,1 - 1,3 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
Litomyšli mezi 3,0 - 6,5 µg.m
Litomyšli mezi 2,0 - 6,0 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
-3
obcích Sedliště a Kornice mezi 0,5 - 1,4 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 0,9 - 1,4 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
obcích Sedlišté a Kornice mezi 0,5 - 2,3 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 1,3 - 2,4 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
dodatečných opatření
dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc bez splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
dodatečných opatření
pouze s protihlukovými stěnami o délce/výšce
570/3, 480/3 a 240/2,5 m
představuje zcela nový zdroj hluku v území

vede podél stávajícího tradičního zdroje hluku v
oblasti (stávající silnice I/35)

Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
948 777 m .rok
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-1

Končinský potok - navýšení průtoku 1,4 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
21,8 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-1

Končinský potok - navýšení průtoku o 2,5 l.s
-1
Kornický potok - navýšení průtoku o 2,1 l.s
-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
17,4 l.s
-1
Kornický potok - 109,0 l.s

Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
průchod navrženým OP 2. stupně Bohuňovice, přiblížení k OP Cerekvice-Pekla na vzdálenost
přímo v OP je navržena křižovatka Řídký
100 - 200 m v úseku dlouhém cca 3,5 km
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 282 330 m
2
II. třída ochrany - 805 820 m
2
Celkový zábor - 2 794 676 m
2
zábor PUPFL 84 734 m

zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

Vliv na flóru a ekosystémy
jeden střet s lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem)

jeden střet s lokalitou velkého významu přemostění Kornického potoka a průchod přes
porosty vlhkých luk

Vliv na faunu a migraci
vytváří novou migrační bariéru v dosud
průchozím území

zvyšuje počet migračních bariér soustředěných
v jednom koridoru

Vliv na ÚSES
přechod 1 lokálního biokoridoru, nepřemostěn,
mosty do vzdál. 300 m

přechod 1 lokálního biokoridoru, most dl. 50 m,
výšky 6,5 m.

Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
vede ve větší vzdálenosti od sídel

vede v menší vzdálenosti od sídel
vede ve vzdálenosti cca 150 m od židovského
hřbitova ležícího na okraji města Litomyšle

bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje
bydlení

konflikt s plánovanými plochami rozvoje bydlení
(Řídký, Nedošín, Litomyšl)

Vliv na krajinný ráz
vedena větší délku v zářezech
vedení v krajině nedotčené velkými
antropogenními strukturami

vedena ve větší míře po náspech
větší rozsah viditelnosti z obcí
vedena v souběhu se stávajícími strukturami, v
odděluje část území a vytváří větší „ostrov" mezi krajině tradiční a antropogenními strukturami
pozměněné
I/35 a R35
odděluje část území a vytváří menší „ostrov"
mezi I/35 a R35
nutnost realizace protihlukových stěn

215

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Vliv na archeologické památky
průchod lokalitou Němčice (průchod 1 lokalitou) průchod velmi významnými lokalitami Nedošín a
Sedliště (celkem průchod 4 lokalitami)

Vyhodnocení vlivů „základní trasy" a „subvarianty Sedliště – jih“ dle jednotlivých složek ŽP:
-

Z hlediska vlivů na ovzduší vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní
trasa (nižší vlivy z hlediska imisních limitů).

-

Z hlediska vlivů hluku vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní trasa
(nižší vlivy z hlediska hlukových limitů).

-

Vlivy na povrchové vody jsou méně významné u základní trasy, kde se předpokládá
podlimitní vliv na Končinský potok. Významnější vlivy jsou u subvarianty Sedliště-jih,
kde je vedle Končinského potoka ovlivněn i potok Kornický.

-

Vlivy na podzemní vody obou variant jsou srovnatelné. Potenciálně větší riziko je v
případě vlivu na vodní zdroj Bohuňovice ve var. Sedliště-jih, na druhé straně zdroj
Cerekvice - Pekla je významnější. V obou variantách se však předpokládá splnění
takových podmínek, které možnost ovlivnění vodárenských zdrojů prakticky vyloučí.

-

Vlivy na půdu jsou méně významné u subvarianty Sedliště - jih, která vykazuje menší
zábor půd v I. třídě ochrany ZPF a v součtu I. a II. třídy ochrany ZPF (dle
Metodického pokynu ministerstva zemědělství č.j. 1067/96 k zákonu č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění). U subvarianty Sedliště –
jih vzniká poměrně velká plocha obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd
v úzkém pásu mezi uvažovaným záměrem a stávající I/35.

-

U vlivů na flóru a ekosystémy vykazuje méně významné vlivy základní trasa, která
vyvolá jeden střet s lokalitou malého významu (lesní porost ve svahu nad
Končinským potokem). Významnější vlivy vykazuje subvarianta Sedliště-jih, která
vyvolá jeden střet s lokalitou velkého významu (přemostění Kornického potoka a
průchod přes porosty vlhkých luk).

-

V případě vlivů na faunu a migraci živočichů nelze rozhodnout, zda je vhodnější
soustředění více bariér do jednoho koridoru, či vytvoření nové bariéry v dosud
volném prostoru.

-

U vlivů na krajinu a krajinný ráz lze konstatovat, že základní trasa přináší větší vlivy
v krajině dosud nedotčené silniční stavbou většího rozsahu (uvažovaná R35).
Subvarianta Sedliště – jih přináší větší vlivy ve formě rozsáhlejšího souběhu s další
významnou silniční stavbou (uvažovaná R35 a stávající I/35) a vykazuje vyšší
intenzitu vlivů na krajinu. Z hlediska vizuálních vlivů na krajinu vykazuje méně
významné vlivy základní trasa, která je uvažována ve větší míře v zářezech, zatímco
subvarianta Sedliště – jih je vedena ve větší míře po násypech a navíc vyžaduje
realizaci protihlukových stěn.
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-

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou méně významné u základní trasy
(průchod jednou archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy
(průchod 4 archeologickými lokalitami).

-

Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak
vede ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými
plochami rozvoje bydlení. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy na rozvoj
sídel. Jednak vede v menší vzdálenosti od sídel, jednak je v konfliktu s plánovanými
plochami rozvoje bydlení (Řídký, Nedošín, Litomyšl).

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové vody, na
flóru a ekosystémy, na hmotný majetek a kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje
menší vlivy základní trasa.

-

U vlivů na podzemní vody, na faunu a migraci živočichů a na krajinu jsou vlivy
základní trasy a subvarianty Sedliště - jih srovnatelné.

-

U vlivů na půdu vykazuje menší vlivy subvarianta Sedliště – jih.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Litomyšle vykazuje základní trasa a tím je také vhodnější
k realizaci. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí
a tím je také méně vhodná k realizaci.

Následující tabulka pak obsahuje obdobné vyhodnocení pro subvariantu Janov.
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Janov
Základní trasa

Subvarianta Janov

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
množství zeminy při výstavbě srovnatelné
Vliv na kvalitu ovzduší
změny průměrných ročních koncentrací v okrajové změny průměrných ročních koncentrací v okrajové
zástavbě Janova:
zástavbě Janova:
-3
-3
-3
-3
pokles PM10 o 2,9 µg.m ,nárůst N02 o 1 µg.m
pokles PM10 o 3,6 µg.m ,nárůst N02 o 0,8 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
s protihlukovou stěnou o délce 260 m a výšce 3 m dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
s protihlukovou stěnou o délce 1400m a výšce 3m s protihlukovou stěnou o délce 1000m a výšce 3m
Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
953 410 m .rok
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-

vlivy na nárůst průtoků a koncentrací Cl srovnatelné
Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
Srovnatelný, obě varianty procházejí navrženým OP 2. stupně Janov
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré
Město):
Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

2

I. třída ochrany - 1 286 929 m
2
II. třída ochrany - 820 701 m
2
Celkový zábor - 2 814 156 m
2
zábor PUPFL 85 044 m

Vliv na flóru a ekosystémy
srovnatelný
Vliv na faunu a migraci
vede v trase stávající silnice - vytváří pouze jednu vytváří dvě bariéry – rychlostní silnici a
migrační bariéru
doprovodnou komunikaci, avšak v území nízkého
migračního významu
Vliv na ÚSES
srovnatelný
Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
ve vzdálenosti 400m od zástavby Janova

vede ve vzdálenosti 480m od zástavby Janova

vytváří nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova

doprovodná komunikace vede mimo zástavbu
Janova

Vliv na krajinný ráz
větší rozsah protihlukových stěn

větší rozsah vedení dvou silnic v souběhu

Vliv na archeologické památky
kontakt s okrajem archeologické lokality Janov

archeologické lokalitěJanov se trasa vyhýbá

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, na hmotný majetek a
kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje menší vlivy subvarianta Janov.

-

U vlivů na vody, na flóru a ekosystémy a na krajinu jsou vlivy základní trasy a
subvarianty Janov srovnatelné.

-

U vlivů na půdu, na faunu a migraci živočichů vykazuje menší vlivy základní trasa.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Janova vykazuje subvarianta Janov a tím je také vhodnější
k realizaci. Základní trasa vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí a tím je také
méně vhodná k realizaci.
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5. Vypořádání vyjádření
5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k původní dokumentaci 12
vyjádření veřejnosti, dále obdržel 15 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a
16 vyjádření dotčených správních úřadů. K přepracované dokumentaci pak 9 vyjádření
veřejnosti, 9 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 17 vyjádření dotčených
správních úřadů. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž vyjádření jsou ve
stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta. Veškeré připomínky jsou náležitě komentovány
v části V. posudku. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly
odpovídajícím způsobem vypořádány, v případě potřeby zahrnuty do podmínek příslušného
úřadu.

5.2. Vypořádání vyjádření k posudku
- bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.

Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru:

„Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“
(z uvažovaných subvariant se na základě procesu EIA považují za vhodnější
k realizaci z hlediska menších vlivů na životní prostředí v prostoru Litomyšle
základní trasa, v prostoru Janova subvarianta Janov)

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Podmínky pro fázi přípravy
Podmínky k ochraně obyvatel
-

v místech kontaktu komunikace s obytnou zástavbou prověřit v dalším stupni
projektové dokumentace možnost posunu trasy dále od obytné zástavby

-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

-

v technickém řešení mostů v blízkosti sídel věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů
a dilatačních spár z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých
vozidel

-

v dalších stupních přípravy záměru upřednostnit (dle technických možností) v úsecích
poblíž obytné zástavby typy povrchů s nejnižším možným koeficientem F3 (dle
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Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Planeta 2/2005) pro další
snížení hladin hluku a vibrací
-

ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně
vyhodnocení plnění platných imisních limitů, zvláštní pozornost věnovat prostoru
tunelů

-

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny
podmínky pro plnění legislativních limitů včetně zohlednění sekundární prašnosti

-

do projektu vegetačních úprav zapracovat i výsadby izolační zeleně s protiprašnou
funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou

-

zajistit možnost bezpečného překonání silnice pro pěší a cyklisty v místech
významných pěších tras (spojení obce s železnicí, frekventované turistické a
rekreační cesty apod.)

Podmínky k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

Podmínky k ochraně podzemních vod
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, vodní zdroj Bohuňovice a území dalších
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potenciálně dotčených vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí
hlubších zářezů
-

v prostoru potenciálního ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla navrhnout
detailní prostorovou a technologickou realizaci záměru s ohledem na minimalizaci a
eliminaci vlivů na podzemní vody; prověřit možnost přiblížení trasy záměru ke
stávající silnici I/35 a prověřit možnost využití tělesa stávající silnice I/35 pro R35 (s
realizací obslužné komunikace v novém prostoru); odvádění vod z povrchu
komunikace řešit v tomto prostoru nepropustnou kanalizací, vyústění provést mimo
zranitelné území, technickými opatřeními zabránit rozstřiku vod z komunikace do
okolního prostoru

-

prověřit možnost umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné
pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu

-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce; s tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.
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-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Podmínky k ochraně půdy
-

v místech náchylných k erozi řešit likvidaci dešťových vod zasakováním pomocí
technických prostředků, které erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody
apod.; v těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu
půdy před odnosem přívalovou vodou

- pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, zajistit v návrhu
projektu možnost přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky;
po přesném zaměření trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho
přerušení vytyčit novou přístupovou trasu.
- svrchní vrstva půdy - ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy
na dočasné deponie; část této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese
komunikace a v jeho okolí, zbylá půda bude využita dle pokynů orgánu ochrany ZPF

Podmínky k ochraně fauny, flóry, ekosystémů a krajiny
-

po určení konečné subvarianty (v dostatečném předstihu před zpracováním
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum
v prostoru očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na
základě tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s
ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze
předpokládat termín od 15.7. do 15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně
mobilní); prověřit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v tomto prostoru
(vč. vodních Coleopter v pramenné oblasti Hrušová); dále podle tohoto průzkumu
v případě potřeby zpracovat žádosti o výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.; tento průzkum aktualizovat i před
zahájením vlastních stavebních prací

-

po upřesnění konečné trasy zpracovat aktualizaci konfliktů s prvky ÚSES, které
budou v kontaktu s uvažovaným záměrem včetně případných doporučení pro
technickou dokumentaci záměru
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-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření

-

prověřit možnosti následujících dílčích optimalizací trasy a zapracovat je do projektu
v maximální možné míře:
- km 35,5 - 36,0, tunel Homole: mírné prodloužení tunelu v obou směrech (cca
50 - 100 m) za účelem minimalizace zásahů do lesního porostu (východní
portál) a oddálení stavebních prací od hranice navrženého VKP (západní
portál)
-

km 44,9, průchod trasy remízem s prameništěm: posun trasy směrem na
jihozápad mimo dotčený porost

-

km 49,5 - 50,5, přemostění Končinského potoka: mírný posun trasy směrem k
jihu mimo navržené VKP Švábenice; dále prodloužení mostu pokud možno v
obou směrech, prioritně však ve směru západním tak, aby jeho počátek byl
mimo prostor navrženého VKP Švábenice

-

km 52,5 - km 52,7, přemostění Kornického potoka (jen varianta Sedliště - jih):
mírné prodloužení mostu i přes část louky

-

km 66,5 u obce Gajer, mírný posun trasy sv směrem za účelem eliminace
zásahu do okraje lesního porostu

-

km 69,0 - 71,0, průchod lesními porosty mezi sídly Gajer a Starý Valdek:
přiblížení silnice R35 maximálně ke stávající trase silnice I/35 za účelem
omezení zásahů do lesního porostu

-

km 75,7 - 75,8, přemostění Třebovky: prodloužení severovýchodního konce
mostu přes přilehlou louku

-

km 77,1 přemostění Dětřichovského potoka a doprovodného stromového
porostu: prodloužení mostu až za hranici stromového porostu (a též koryta
Dětřichovského potoka)

-

84,8 - 84,9, lesní porost severně od obce Kunčina: mírný posun trasy na jih
mimo lesní porost

-

km 85,5 - 85,8, lesní porost: mírný posun směrem na jih tak, aby trasa
zasáhla pouze jižní část lesa namísto jeho rozdělení na dvě části

-

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod.; na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů;
zajistit stabilitu stavbou obnažených lesních porostů a zabránit tak jejich ohrožení,
zejména bořivými větry

-

v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení
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- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (zejména násypy, okolí
portálů tunelů, předpolí mostů)

-

ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami, vysázení pásů keřů na
vnější straně podél stěn

-

návaznost výsadeb na prvky zeleně v bezprostředním okolí

-

využití druhů odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území - zejména
dubohabřiny, místy též olšiny (v případě lužních porostů)

-

současně využití druhů odolných proti imisím a zejména zasolení

-

dosadby alejí u překládaných komunikací, které R35 křižuje

-

dosadby navržených a dosud nefunkčních prvků ÚSES, přednostně
biokoridorů křižujících R35 a biocenter v jejím bezprostředním okolí

-

zapojení tělesa silnice v místech vysokých náspů a předpolí mostů do krajiny
pomocí větší plochy zeleně, která druhově naváže na případné blízké porosty

-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské
hodnoty stromů

-

použití kvalitních školkařských výpěstků, stromů v minimální velikosti 12/14
ZB, kotvených třemi kůly s úvazky, zajištěných proti okusu zvěří

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení)

-

v případě dotčení aleje Vysoké Mýto-Lhůta, provést v rámci projektu
vegetačních úprav její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin

-

projekt bude obsahovat specifikaci plánu následné péče a údržby dřevin

-

navrhnout řešení odvětrání tunelu Dětřichov tak, aby větrací šachta, veškeré provozy
a přístupové komunikace nezasáhly do prostoru navržené evropsky významné
lokality Hřebečovský hřbet, přírodní památky ani jejich ochranného pásma. V
maximální míře realizovat tyto objekty v blízkosti stávajících cest, omezit na minimum
kácení porostu

-

v rámci přípravy řešení odvětrání tunelu Dětřichov zpracovat variantní rozptylovou
studii a navrhnout takové řešení, které omezí imisní dopady na vegetaci
Hřebečovského hřbetu při zachování podmínek ochrany obyvatel okolních sídel

-

navrhnout takové řešení mostů přes vodoteče, které minimalizuje zásahy do toků a
břehových porostů, zejména v případě přemostění Loučné a Končinského potoka
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-

za účelem optimalizace migračních opatření zajistit během přípravy záměru, během
realizace a po ukončení realizace záměru (po dobu minimálně pěti let od uvedení do
provozu) u odborně způsobilé osoby monitoring migrace živočichů se zvláštním
důrazem na migraci obojživelníků, savců, plazů a významných druhů bezobratlých
vč. návrhu migračních podchodů, nadchodů, migračních zábran, oplocení, vytvoření
naváděcích pásů, nových stanovišť apod. a vč. následného posouzení efektivity
realizovaných opatření, v případě potřeby navrhnout dodatečná opatření

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice; samostatně pro fázi výstavby a pro fázi
provozu; ve spolupráci s uživateli dotčených honiteb, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou
působností); předběžně počítat s obousměrným oplocením
veškeré vodoteče včetně nejdrobnějších přemostit (nikoliv zatrubnit)

-

délku podchodů a mostů v místě křížení s migračními trasami a biokoridory ÚSES
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostatečná šířka suché volné
plochy, kterou mohou pro přesun využít i středně velcí savci; u křížení vodotečí a cest
s doprovodnou vegetací prodloužit mosty alespoň částečně i za pás vegetace

-

na cca 69,5 km vybudovat migrační průchod (např. v místě plánovaného přemostění
místní komunikace), který alespoň částečně kompenzuje omezení migrační trasy v
prostoru Kozlovského hřbetu

-

na km 87,5 - dořešit úpravu mostu na polní cestě (biokoridor) tak, aby umožňoval i
migrační funkci

-

na cca 90,2 km navrhnout propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných
savců, který bude respektovat plánovaný lokální biokoridor

-

v rámci kompenzačních výsadeb zajistit i dosadby navržených a nefunkčních prvků
ÚSES, zejména biokoridorů zajišťujících průchod skrz těleso silnice R35

-

vedle navržených mostů a prvků ÚSES vybudovat v tělese silnice další mostky nebo
suché trubní propusti, které umožní průchod alespoň drobných živočichů (bez větších
problémů je to možné formou malých propustků v náspech silnice), a to zejména v
místech, kde lze předpokládat zvýšenou migraci: území, kde rychlostní komunikace
bude protínat lesní komplexy, křížit vodní toky a nivy vodních toků nebo procházet v
blízkosti vodních ploch; tyto průchody nebudou vázány pouze na křížení prvků ÚSES;
umístění a charakter propustků navrhne migrační studie

-

minimálně v úsecích vymezených v migrační studii zahrnout do projektu oplocení
nebo zábrany proti vniknutí zvěře na vozovku; optimálně realizovat oplocení podél
celé trasy

-

dle monitoringu migrace živočichů a migrační studie a ve spolupráci s orgány
ochrany přírody navrhnout vybudování malých vodních nádržek (nebeských rybníčků)
v místech migrace obojživelníků

226

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Podmínky k ochraně archeologických památek
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let); přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Podmínky do Plánu organizace výstavby
-

-

v rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory,
sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umístěny:
-

mimo kontakt s obytnou zástavbou

-

mimo lokality významnějších ekosystémů kategorie I. - III., vymezených
v dokumentaci EIA

-

mimo plochy lesa a souvislé porosty dřevin

-

mimo plochy prvků ÚSES

-

mimo ochranná pásma podzemních vod

-

v dostatečné vzdálenosti od vodních toků

-

mimo lokality archeologických nalezišť, vymezené v této Dokumentaci nebo
identifikované na základě dalších průzkumů

v rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v
maximální míře vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy
(kategorie I. a II. dle této Dokumentace), dle možností vyloučit i jejich zbytečný
kontakt s vodotečemi a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních toků

Další podmínky ve fázi přípravy projektu
-

v rámci dokumentace pro územní řízení provést přesné výškové a směrové zaměření
trasy

-

upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledněny
požadavky na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k požadavkům dotčených
obcí

-

vypracovat havarijní plán pro fázi výstavby a zajistit jeho schválení

Podmínky pro fázi výstavby
Podmínky k ochraně obyvatel
-

veškeré provozy spojené s emisemi znečišťujících látek a hlukem (deponie zeminy,
štěrkovny, obalovny, betonárny apod.) umisťovat zásadně mimo kontakt s obytnou
zástavbou
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-

trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo
stávající obytnou zástavbu; průjezd stavební dopravy intravilány sídel je možné
připustit jen v nezbytně nutných případech

-

provádět důsledné čištění automobilů a všech strojů vyjíždějících ze stavby

-

zakrývat přepravovaný materiál a zeminu na vozidlech

-

při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě:

-

-

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

-

uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby a v případě
stížností zajistit nápravu bez zbytečných odkladů

-

zajistit pravidelné skrápění staveniště

-

práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat přednostně
mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky

-

stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností umísťovat ve větší vzdálenosti
od obytné zástavby, příp. do přístřešků nebo použít mobilní protihlukové
clony; zajistit plnění hlukových limitů pro stavební práce

realizovat příslušná protihluková opatření (zejména clony) v rozsahu dle podrobné
akustické studie

Podmínky k ochraně povrchových a podzemních vod
-

v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací zahájit monitoring stavu a
kvality podzemních vod

-

seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi výstavby
a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek

-

v rámci technologické přípravy stavby prokazatelně zkontrolovat technický stav všech
dopravních a mechanizačních prostředků zejména pak z hlediska úkapů ropných
látek a možnosti případného úniku provozních kapalin

-

ve fázi výstavby díla udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky v dobrém
technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu

-

běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci s
ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech
k tomu určených na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Staveniště vybavit
dostatečným množstvím sanačních prostředků.

-

deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků

-

v úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod a v místech
hlubších zářezů neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí,
včetně pohonných hmot (s výjimkou nezbytných případů - málo pohyblivé stroje, v
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těchto případech je nutno zajistit opatření k zamezení úniku PHM do prostředí). V
ostatních úsecích zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním únikům.
-

při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela minimalizováno

-

v místě křížení s vodními toky zabránit splachu znečišťujících látek (nerozpuštěné
látky, úkapy ropných látek) z ploch dotčených výstavbou

-

zajistit předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a
mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka), totéž platí i pro dešťové vody
odtékající z plochy staveniště

-

zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době
výstavby komunikace provádět v souladu s platnou legislativou

-

v místech průchodu stavby ochrannými pásmy vodních zdrojů nebo přiblížení k jejich
hranici zajistit na stavbě odborný dozor ochrany podzemních vod

-

v případě zasažení hladiny podzemní vody (mimo tunely se nepředpokládá) zajistit
opatření k zamezení kontaminace podzemní vody

-

při budování tunelů použít v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů takovou
techniku, která minimalizuje kvantitativní ovlivnění zdrojů pitné vody včetně lokálních
(např. pravděpodobně sanace tryskovou injektáží)

-

průběžně sledovat ukazatele kvality i případného kvantitativního ovlivnění vodních
zdrojů. V případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající kompenzační opatření, tj.
např. sanaci zdroje, v případě výrazného kvantitativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření.

-

zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný
odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek
komunikací apod.

-

v místech, kde by těleso komunikace mohlo zabraňovat odtoku vody z míst ve svahu
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorbě zavlhčených nebo
podmáčených míst; na výtoku minimalizovat nebezpečí eroze půdy vsakovacími
příkopy nebo trativody.

-

eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.

Podmínky k ochraně půdy
-

při prováděných pracích sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností

-

dočasné zábory půdy omezit na nejnutnější minimum
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-

pro umístění doprovodných provozů, technického zázemí, skladů apod.
upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality (třída ochrany I. a II.)

-

provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF

-

zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence
vzniku erozních rýh; v případě nutnosti zabezpečit okamžitě po provedení zářezu a
násypu stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa osázením vhodnou vegetací
či technickými prostředky

-

pro budování násypů používat výhradně materiál bez obsahu znečišťujících
organických a anorganických látek znečišťujících půdu

Podmínky k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les; to se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně

-

případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů přemístit do
srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný zejména u druhů s omezenou
mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.); musí být realizován v co
nejkratší době před zahájením stavby v daném úseku, ovšem při respektování
vhodných ročních období pro odchyt a přesun jedinců příslušného druhu a se
striktním dodržením požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění; pro tento zásah je třeba zažádat o výjimku ze základních
ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů

-

veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, haldy
zeminy, betonárny, obalovny, manipulační plochy) umisťovat zásadně mimo lesní
plochy, mimo porosty dřevin rostoucích mimo les a nivní louky

-

minimalizovat zásahy do lesních porostů, dřevin a nivních luk na nezbytně nutnou
míru

-

veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo
vegetační období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)

-

pro přístupové komunikace zejména v lesních porostech využívat v maximální míře
existujících cest

-

zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky
v nivě toků, zvláště Loučné a Končinského potoka

-

před zahájením kácení dřevin zejména v lesních porostech ověřit případná doupata
drobných savců a zajistit přesun nalezených jedinců v souladu se zák. č. 114/1992
Sb.

230

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

-

plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních
druhů rostlin, po ukončení stavby tyto plochy rekultivovat

-

na všech migračních trasách a v dalších místech s vyšší pravděpodobností vniku
živočichů (zejména savců a obojživelníků) na vozovku provést oplocení nebo jiné
ohrazení komunikace

-

těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegetačních
úprav (viz výše), při výsadbě používat stanovištně odpovídající druhy

-

realizovat veškeré kompenzační výsadby (prvky ÚSES, stromořadí, plošné výsadby
pro zapojení silnice do krajiny apod.)

-

všechny vybudované usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů

Podmínky k ochraně archeologických nalezišť
-

v dostatečném předstihu (optimálně několika let) před zahájením stavby zahájit
archeologický průzkum celé trasy nedestruktivními metodami (letecké snímkování,
pěší sběr, detektory kovů). Průzkum je vhodné zahájit přednostně v úsecích, u nichž
lze předpokládat dřívější zahájení stavby (obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle).

-

zajistit odborný archeologický dozor na stavbě

-

před zahájením skrývky ornice provést sondáž rýhováním - rozsah bude určen v
odborném projektu v rámci projektové přípravy stavby, pravděpodobně se bude
jednat o úsek od počátku trasy po Litomyšl a okolí Starého Města

-

skrývku ornice provádět pomocí strojů, které nepřejíždějí po již skryté ploše (např.
stroj UDS, ne buldozer). Buldozery a podobnou mechanizaci lze použít jen s
výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou
vyloučit.

-

ve vybraných lokalitách určených odborným projektem provést detailní průzkum s
ručním prosíváním či proplachováním ornice (dle dosavadních poznatků jde o jednu
lokalitu u Končinského potoka a dvě jižně od Sedliště v případě varianty Sedliště-jih)

-

v dalších částech trasy provést záchranný archeologický výzkum v případě zjištění
archeologických nálezů

Podmínky k omezení množství produkovaných odpadů
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

Podmínky pro fázy provozu
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Podmínky k ochraně obyvatel
-

po uvedení rychlostní silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích,
kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům; podmínkou
kolaudace stavby jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb o prokazatelném dodržení hygienického limitu
hluku z dopravy, které bude provedeno v součinnosti s orgánem ochrany veřejného
zdraví; v případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná
protihluková opatření.

-

zajistit údržbu izolační zeleně a její případné dosadby

Podmínky k ochraně vod
-

pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám;

-

pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace, zajistit
údržbu jímek a odlučovačů; na základě kontrol provést případné udržovací práce tak,
aby odvodňovací příkopy a propustky nezůstávaly zaneseny splaveninami, zarostlé,
poškozené mrazem nebo vymleté vodou; prohlídky je nutno provádět dvakrát ročně po jarním tání a na podzim před zámrazem.

-

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

-

zajistit monitoring stavu vodních zdrojů v lokalitách určených podrobnějším
hydrogeologickým průzkumem, v případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření

Podmínky k ochraně ekosystémů
-

zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst.; uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu

-

provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci

-

zajistit provoz vzduchotechnického systému odvádějícího emise z tunelu Dětřichov
tak, aby byly minimalizovány imisní dopady na vegetaci Mladějovského vrchu
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.

Název a zařazení záměru

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

sloupec:

A.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji.
obec

katastrální území

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov

Dětřichov

Dětřichov u Svitav

Řídký

Řídký

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

obec
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Džbánov

Džbánov u Vysokého
Mýta

Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Staré Město

Radišov
Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65993390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

Zastoupený:
Ing. Tomáš Kaas - ředitel výstavby ŘSD ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
tel. 241 084 302

6

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

II.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná firmou ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., Hvožďanská 3, 148 01
Praha 4, Ing. Václav Píša, CSc., držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb., č.osvědčení
43912/ENV/06.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům.
Dokumentace je doplněna výkresovou částí.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.

Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona č.
100/2001 Sb.

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Posouzení základních údajů

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

sloupec:

Není v dokumentaci uveden.

B.I.2. Kapacita záměru
Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

B.I.3. Umístění záměru
Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji.
obec

katastrální území

obec

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov
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Dětřichov

Řídký

Řídký

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Džbánov

Džbánov u Vysokého
Mýta

Staré Město

Radišov

Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Dětřichov u Svitav

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o výstavbu čtyřpruhové silnice, určené zejména pro dálkovou a mezinárodní
dopravu. Nová komunikace nahradí stávající silnici I/35. Po výstavbě R35 se tranzitní
doprava přesune ze stávající I/35 na novou komunikaci, na stávající silnici zůstane pouze
zbytková doprava pro potřeby zájmového území.
Umístění rychlostní silnice do řešeného území přirozeně zásadně ovlivní celý systém
dopravních komunikací v této oblasti. Předpokládá se výstavba několika přeložek
komunikací nižší třídy, jejich počet však není velký (3 - 4), neboť ve většině MUK bude silnice
R35 napojena na stávající silniční síť pouze krátkou spojkou k souběžné silnici I/35. Trasy
těchto přeložek ještě nejsou definitivně dopracovány, jedná se vesměs o silnice II. třídy. V
koncovém bodě hodnoceného úseku (MÚK Staré Město - východ) se uvažuje s napojením
silnice R43 ve směru od jihu. Dále bude nutno vybudovat celou řadu přeložek stávajících
komunikací, přes které silnice R35 přechází.
Po vybudování silnice R35 je nutno očekávat, obdobně jako u všech komunikací tohoto typu,
realizaci celé řady záměrů v jejím okolí (čerpací stanice, skladové areály, prodejní plochy
apod.). Tyto záměry v současnosti nejsou známy a jejich vlivy na životní prostředí musí být
předmětem příslušných vyhodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb.

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
Zdůvodnění potřeby záměru
Rychlostní silnice R35 je součástí sítě dálnic a rychlostních silnic. Po dokončení celé trasy
bude nejdůležitější pozemní komunikací NUTS 2 Severovýchod, který sdružuje Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický kraj.
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R35 bude významnou dopravní tepnou především vnitrostátního významu, předpokládá se i
jako doplněk evropské dálniční sítě TINA. R35 je zařazena i do transevropské sítě TEN-T.
Na úrovni dopravy v rámci České republiky bude využívána pro spojení severní Moravy s
východními a severními Čechami (propojení dálnic D47 a D11). V rámci mezinárodní
dopravy umožní dálniční spojení s Německem (společně s D8 a D5) a s Polskem (napojení
na D11). Silnice je plánována jakou součást mezinárodní silnice E442 a zároveň bude
spojnicí mezi německo-polskou dálnicí A4 (E40 Dresden - Bautzen - Górlitz - Zgorzelec Wroclaw), dálnicí D11/R11 (Praha - Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov - Královec) a dálnicí
D47 (D1) Brno - Ostrava. Z hlediska mezinárodních dopravních vazeb tak bude mít R35 po
dokončení v celém úseku Hrádek na Nisou - Turnov - Hradec Králové - Mohelnice - Lipník
nad Bečvou obdobný význam jako dálnice D8 a D1 vedené v koridoru Drážďany - Praha Brno - Břeclav - Bratislava.
Po zprovoznění celé trasy převezme R35 část transitní dopravy ve směru východ - západ,
která v současnosti využívá dálnici D1.
O výstavbě silnice R35 bylo v březnu 2006 sepsáno mezi Ministerstvem dopravy a
Pardubickým krajem Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35
v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti. V
tomto memorandu obě strany prohlašují, že:
„Vybudování rychlostní silnice R35 má zásadní význam nejen pro řešení dopravní situace v
Pardubickém kraji, ale především umožní vytvoření druhého páteřního tahu ČR ve směru
západ - východ. ... Ministerstvo dopravy v současné době považuje urychlení přípravy a
realizaci výstavby rychlostní silnice R35 za prioritní projekt rozvoje dopravní infrastruktury v
ČR. Pro splnění cíle je připraveno garantovat mimořádný přístup i finanční prostředky na
výstavbu. Pardubický kraj v souladu s vlastními schválenými rozvojovými dokumenty usiluje
o kvalitní dopravní napojení na síť dálnic a rychlostních komunikací. Považuje to za nutnou
podmínku k realizaci svých rozvojových záměrů i za podmínku dostupnosti svého území ve
vazbě na evropskou dálniční síť."
Koridor silnice R35 je obsažen v územně plánovací dokumentaci. V části vedení koridoru v
okolí Litomyšle (cca km 51,5 - km 58,5), v katastrech obcí Řídký, Bohuňovice u Litomyšle,
Sedliště u Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď jsou posuzovány v
předkládané dokumentaci dvě subvarianty vedení komunikace.
Posuzovaná trasa silnice R35 je vedena v koridoru, který je této komunikaci určen Politikou
územního rozvoje ČR z roku 2008 (PUR ČR). V tomto dokumentu je variantně uvažováno s
napojením silnice R43 ve směru od Brna na R35, a to buď u Moravské Třebové, nebo u
Svitav. Předkládaná Dokumentace hodnotí vlivy silnice R35 v případě napojení R43 podle
územně plánovací dokumentace, tj. u Moravské Třebové. Důvodem je jednak soulad s ÚPD,
ale především skutečnost, že při tomto napojení je výsledná dopravní zátěž silnice R35
vyšší, neboť převládajícím dopravním směrem je směr západ-jih (Hradec Králové - Brno).
Dokumentace tak hodnotí méně příznivý stav, což je významné zejména s ohledem na
dimenzování nutných protihlukových clon podél této komunikace.

Přehled navržených variant
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Trasování silnice R35 v hodnoceném území procházelo v průběhu historie poměrně složitým
vývojem. Kvůli složitým územním limitům bylo prověřováno vedení trasy v poměrně širokém
koridoru na jihu od stávající I/35, Svitavy a Moravskou Třebovou až po severní obchvat
Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Třebovický průsmyk a St. Město.
Původní záměr prosazoval spíše severní vedení silnice s cílem dopravně obsloužit oblast
Ústí nad Orlicí a České Třebové. V poměrně složitém území byla trasa navrhována ve
velkém poctu variant a podvariant, které se snažily o co nejmenší zasažení cenných lokalit.
Jako alternativa tomuto vedení byla navržena jižní varianta, která vede v koridoru současné
I/35 územím s menším výskytem nejcennějších ploch. Tyto dvě trasy byly vyhodnoceny v
Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. v roce 2006.
V době zpracování Oznámení a zjišťovacího řízení probíhalo schvalování územního plánu
VÚC Pardubického kraje, který oproti původním předpokladům zvolil pro vedení R35 na
území kraje jižní variantu. V roce 2007 bylo firmě SUDOP a ATEM zadáno multikriteriální
zhodnocení severní a jižní varianty, návrh a zhodnocení možné mezilehlé trasy. Posléze
zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo ÚPn VÚC s jižní variantou trasy R35.
Na základě tohoto vývoje bylo při posuzování vlivů na životní prostředí v předkládané
dokumentaci upuštěno od hodnocení severní varianty, neboť ta byla již opakovaně
vyhodnocena jako méně vhodná než varianta jižní.
Dalším důsledkem tohoto rozhodnutí byla nutnost opětného přetrasování a posouzení již
dříve stabilizovaného úseku trasy R35 MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto v nové trase tak,
aby navazovala na stavbu Vysoké Mýto - Staré Město. Proto byla předkládaná Dokumentace
rozšířena o úsek Ostrov - Vysoké Mýto, aby byly posouzeny dopady celého úseku
komunikace, na kterém došlo k úpravě trasy.
Naopak jižní varianta byla oproti Oznámení EIA dále rozpracována a její vedení bylo
optimalizováno, částečně ve variantách:
-

v úseku Ostrov - Vysoké Mýto byla trasa posunuta nejprve projektována tunelem pod
vrchem Homole, v severní části lesního porostu. Biologický průzkum však ukázal, že
právě v této lokalitě se nacházejí cenné druhy rostlin, navíc trasa tak zasáhla i do
hodnotných luk podél Loučné. Proto byla trasa opětovně přehodnocena a posunuta
jižně, po výsledné optimalizaci se tak její vedení výrazně přiblížilo trase původně
obsažené v Oznámení (ovšem s prodloužením o úsek Ostrov - Vysoké Mýto).

-

v úseku kolem Litomyšle je shodně s ÚPn VÚC projektován obchvat v severnějším
vedení. V Dokumentaci však byla zachována i původní trasa dle Oznámení, obě trasy
jsou posuzovány variantně (trasa dle oznámení je označena „Sedliště-jih", trasa dle
ÚPn VÚC je pak „základní trasa").

-

u Janova projekt předpokládal vedení v souběhu se stávající silnicí I/35, která zde
vede obchvatem obce. Tím by však byla vyvolána nutnost využití místní komunikace
přes Janov pro doprovodnou dopravu, proto byla vypracována varianta vedoucí vedle
současné silnice I/35 (varianta „Janov")

-

u Opatovce byla trasa posunuta na jih tak, aby obcházela veškerou zástavbu obce

Záměr je tedy navrhován v jedné variantě, která je ve dvou místech doplněna o 2
subvarianty. Trasa základní varianty je shodná s vedením koridoru v územním plánu VÚC
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Pardubického kraje z 14. 12. 2006. Koridor této trasy byl rozhodnutím Nejvyššího správního
soudu zrušen. Z důvodů návaznosti na předchozí verzi Dokumentace EIA, která byla
zhotovena před rozsudkem, je jako základní varianta označováno vedení silnice v trase
Sedliště - sever, tj. ve vedení dále od města Litomyšl.

Dále posuzované subvarianty jsou:
-

subvarianta Sedliště - jih: jedná se o vedení obchvatu Litomyšle v trase
posuzované v rámci Oznámení tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Subvarianta byla zařazena do hodnocení z důvodu návaznosti na Oznámení.
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km
58,65. Tento úsek představuje km 13,0 až km 21,0 dle staničení používaném v
Oznámení záměru.

-

subvarianta Janov: jedná se o variantní řešení obchvatu Janova v km 62,0 až 66,0
Subvarianta oproti základní variantě nevyužívá stávající I/35 jako polovinu profilu
vozovky, zachovává tak vybudovaný obchvat Janova. Subvarianta je od základní
varianty vzdálena asi 85 m, v blízkosti MÚK Janov se vzdálenost zvyšuje na max.
200 m.

Přehledné zobrazení trasy včetně subvariant je uvedeno na výkresu 2 předložené
dokumentace.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).
Základní charakteristiky variant trasy R35
Základní

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového
oblouku

800 m

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Délka

Počet a délka tunelů

Směrové vedení
Základní trasa
Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever k
Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.
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Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m
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Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35

-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty

V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
15
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mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení a dokončení stavby není v současné době znám. Uvažuje se zahájení
výstavby v termínu 2012 - 2015.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
Kraj:

Pardubický kraj

Obce:

Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Chroustovice, Dětřichov,
Dětřichov u Moravské Třebové, Džbánov, Hrušová, Kunčina, Litomyšl,
Mikulec, Mladějov na Moravě, Opatov, Opatovec, Řídký, Sedliště,
Staré Město, Stradouň, Strakov, Svitavy, Trusnov, Tržek, Vraclav,
Vysoké Mýto, Zámrsk

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která
budou tato rozhodnutí vydávat
V dalších stupních přípravy záměru bude zažádáno o vydání následujících správních
rozhodnutí:
Příslušný obecní úřad
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků (§ 5b, Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny).
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Příslušný stavební úřad
-

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

-

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

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor životního prostředí a zemědělství
-

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

-

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

-

Souhlas s odnětím pozemků z PUPFL podle § 17 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích

-

Výjimky z ochrany ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů rostlin a
živočichů

Ministerstvo životního prostředí
-

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

-

Souhlas s vynětím půdy ze ZPF dle § 17 odst. d zákona č.334/1992

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice a je provedena do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. V dokumentaci je uveden Správa CHKO
jako příslušný orgán ochrany přírody pro výjimky z ochrany silně a kriticky ohrožených druhů
rostlin a živočichů. Aktuálně je to Krajský úřad Pardubického kraje.

Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Zábor půdy
Výstavba silnice R35 si vyžádá zábor zemědělské půdy a v malé míře i pozemků určených k
plnění funkcí lesa. V tab. B.3. je provedeno vyčíslení ploch záborů půdy v členění podle tříd
ochrany zemědělské půdy a katastrálních území. Vyčíslení zahrnuje zábory pro výstavbu
silnice a výstavbu mimoúrovňových křižovatek, které budou součástí stavby.
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Zábory ploch - základní trasa
Zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

II

III

IV

41 911 27 443

24

PUPFL*
V

Celkem

Celkem

Bohuňovice

3 592

Cerekvice nad Ločnou

2 921

1 296

Čistá

0

23 802

Dětřichov

0

35 469

Dětřichov u Moravské Třebové

0

10 319

Džbánov

0

7 862 87 429

5 842

Hrušová

10 229

69 827 42 332

8 031

Janov

0

247 835 10 689

Kunčina

0

Litomyšl

898

234 716 31 369 11 020

Mikuleč

0

42 901 42 706 36 948

Mladějov na Moravě

0

Opatov

0

36 683 38 372

Opatovec

0

46 214 77 811

Ostrov

0

Řídký

0

Sedliště

0

Staré Město

0

Stradouň

0

25 789

Strakov

0

132 643

Svitavy

1 727

77 220 17 151

0

3

12 1 676

1 691

1 691

Vraclav

0

10 896 12 067

27 677 9 249

59 889

59 889

Vysoké Mýto

0

37 649 180 146 74 911 36 388 2 898

331 992

331 992

Zámrsk

0

32 818

Trusnov

69 378

10 024 32 352 32 564

3

8 121

2 668

27 120 65 124 23 434 45 951 21 143
6 153

1 477

3 914
2 843

29 245 21 822
7 580

6 407

85 564

23 802

4 337

28 139

43 594

43 594

10 319

10 319

103 801

103 801

120 190

130 419

258 523

631

259 154

182 771

21 319

204 090

283 259

5 741

192
89 956

126 867

414

127 281

86 184

7 443

81 150

46 416

158 253

9 511

51 249

13 080

9 796

35 698

80 445

182

131 206 98 775 52 850

284 158

192

2 992 17 732 60 616 4 844

60 385

76 236

122 555
192

72 970

86 184
3 257

54 506
81 150

295 910

61

295 971

82 001

82 001

132 643

132 643

94 371

2 084

98 182

Tržek

Celkový součet

26 697 16 150

75 665

1 015

76 680

19 367 1 282 330 805 820 332 093 278 914 95 519 2 794 676

84 734

2 898 778

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Zábory ploch varianta Sedliště - jih
zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

Bohuňovice

0

Litomyšl

8 414

II

III

IV

PUPFL* Celkem
V

Celkem

4 753
112 337

116 174

55 903

18

8 661

400

4 753

4 753

293 474

301 889
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Řídký

0

21 008

38 835

142

Sedliště

0

6 602

22 287

23 238

Tržek

11 895

Celkový součet

35 186 1 099 566

839 499

387 845

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa;

59 986
4 025

3 257

63 242

56 152

56 152

9 236

9 236

21 131

312 542

93 790 2 733 241

84 734 2 853 160

Ostatní řádky jsou shodné se základní trasou

Zábory ploch varianta Janov
zábory ploch (m2)

Obec
Ostatní

ZPF - třídy ochrany
I

II

Čistá

0

22 348

Janov

0

253 888

25 569

1 286 929

820 701

Celkový součet 19 367

III

IV

332 093

*Pozemky určené k plnění funkcí lesa;

278 914

PUPFL*
V

Celkem

Celkem
22 348

4 339

26 687

279 457

939

280 396

95 519 2 814 156

85 044

2 918 567

Ostatní řádky jsou shodné se základní trasou

Půdy jsou do tříd ochrany rozděleny následujícím způsobem:
1. třída - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu
2. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné,
jen podmínečně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně
zastavitelné
3. třída - půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním eventuelně využít pro
výstavbu
4. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu
5. třída - zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.

Plocha trvalého záboru zemědělské půdy nutného pro realizaci záměru bude činit 285 ha.
Více než třetinu z této výměry tvoří půdy spadající do I. třídy ochrany, čtvrtinu půdy ve třídě
II. Výstavba si dále vyžádá zábor 8,5 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa a 3,5 ha
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ostatních ploch (mimo ZPF a PUPFL). V této bilanci nejsou započteny zbytkové plochy, které
po výstavbě nebude možné zemědělsky využívat, dále plochy pro doprovodnou zeleň apod.
Jejich velikost není v současné době známa a bude upřesněna až po přesném zaměření
trasy v dalších stupních přípravy projektu.
Svrchní vrstva půdy - ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy na
dočasné deponie. Část této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese komunikace a v
jeho okolí, zbylá půda bude využita dle pokynů orgánu ochrany.

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

B.II.3 Surovinové zdroje
Surovinové a energetické zdroje
Pro výstavbu tělesa komunikace bude nutné použít následující suroviny - kamenivo,
štěrkopísky, ocel, asfalt, cement a přísady do betonů, živičnou směs apod. Odhad množství
některých materiálů je uveden v tab. B.6.
Odhad množství potřebného materiálu
3

Materiál

Množství (m )

Asfaltový koberec

3 000

Asfaltový beton

6 000

Obalované kamenivo

9 000

Kamenivo zpevněné cementem

11 000

Štěrkodrť

13 000
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Další objemy bude představovat například:
-

beton a ocel pro konstrukce mostů, propustků, opěrných zdí, apod.

-

keramika, beton a plast pro kanalizaci

-

kovy a plasty pro svodidla, zábradlí

-

kovy a plasty pro dopravní značky a zařízení apod.

-

beton, kovy, plasty, sklo, dřevo pro protihlukové stěny

-

zemina a geotextilie pro ozelenění svahů a okolí silnice ad.

Objem těchto materiálů nelze v současnosti odhadnout a bude odvislý od přesného
zaměření silnice v terénu, upřesnění bude provedeno v dalším stupni projektové
dokumentace. Zdroj stavebních materiálů není v současnosti možné určit a závisí na
zvoleném dodavateli stavby.
Zřízení staveniště silnice R35 (sociální zařízení, obytné buňky, apod.) bude napojeno na
místní zdroje elektrické energie. Lokalizace těchto zařízení staveniště bude specifikována v
další fázi projektové přípravy.
Při provozu komunikace budou spotřebovávány chemické látky při zimní údržbě. Bude se
jednat zejména o NaCl (chlorid sodný) a CaCl2 (roztok chloridu vápenatého ke zkrápění).
Krom toho budou při opravách spotřebovávány materiály obdobného charakteru jako při
výstavbě (živičné směsi, beton, kamenivo apod.).
Spotřeba elektrické energie při vlastním provozu bude souviset zejména s technickým
zajištěním tunelu Dětřichov. Bude se jednat především o energeticky náročné zajištění
ventilace a dále o osvětlení, bezpečnostní okruhy, kamerové okruhy, proměnné dopravní
značení, řídící centrum apod. Spotřeba elektrické energie není v současné době známa,
vzhledem k délce a hloubce tunelu je však nutno očekávat, že bude poměrně významná.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.4.1. Změny dopravní zátěže
Potřeba výstavby silnice R35 je dána zejména rostoucí intenzitou dopravy na stávající
dvoupruhové silnici I/35, kde již stávající počty vozidel mezi 15 000 a 17 000 automobilů za
den znamenají snížení plynulosti dopravy a v místech průchodu obytnou zástavbou i
významné riziko dopravních nehod s účastí chodců a snížení kvality života (hluk, znečištění
ovzduší). Údaje o zatížení jednotlivých sčítacích úseků podle celostátního sčítání dopravy
ŘSD z roku 2005 jsou uvedeny v tab. B.7. Vedle silnice I/35 jsou uvedeny i intenzity na silnici
I/17 v úseku Ostrov - Zámrsk.

Intenzity dopravy na silnici I/35 - rok 2005 (počet vozidel / 24 hodin)
Rok 2005
Silnice

Sčítací úsek

Poloha úseku

O+M
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5-0240

Ostrov - Stradouň

3 141

1 710

4 851

5-3238

Stradouň - Zámrsk

2 821

1 439

4 260

50530

Zámrsk - Vysoké Mýto

9 957

5 997

15 954

50548

Hrušová - Cerekvice nad
Loučnou

10 742

6 137

16 879

50558

Cerekvice nad Loučnou Nedošín

10 742

6 137

16 879

50560

Nedošín - Litomyšl

9 619

6 145

15 764

50570

Litomyšl - Mikuleč

9 382

5 654

15 036

50580

Mikuleč - Lačnov

4 986

3 886

8 872

50676

Lačnov - Opatovec

5 646

5 501

11 147

50616

Opatovec - Koclířov

5 646

5 501

11 147

O... osobní a dodávkové automobily

M... jednostopá motorová vozidla

T... těžká motorová vozidla a přívěsy

S... součet všech motorových vozidel a přívěsů

V další tabulce je uvedeno porovnání změn intenzit automobilové dopravy na silnici I/35 v
roce 2025 vlivem výstavby silnice R35. Údaje vycházejí z aktualizované prognózy dopravní
zátěže, zpracované firmou CityPlan s.r.o. v roce 2009 pro účely předkládané dokumentace.
Intenzity dopravy na silnici I/35 - rok 2025 (počet vozidel / 24 hodin)
Silnice

Úsek

Nulová varianta
Celkem

Nákladní

Po výstavbě R35
Celkem

Nákladní

I/17

Ostrov - Stradouň

18 080

5 930

1 810

430

I/17

Stradouň - Vraclav

16 090

5 580

990

97

I/17

Vraclav - Zámrsk

15 320

5 390

1 290

180

I/35

Zámrsk - Vysoké Mýto

20 390

8 180

4790

1410

I/35

Vysoké Mýto - Cerekvice nad
Loučnou

20 090

8 050

4810

1250

I/35

Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl

17 250

7 430

4760

1340

I/35

Litomyšl - Janov

16 980

7 260

3740

830

I/35

Janov - Opatovec

15 670

7 060

1670

290

I/35

Opatovec - Koclířov

12 440

6 390

5460

1211

I/35

Koclířov - Moravská Třebová

15 720

6 990

3740

810

Z tabulky je patrné, že silnice I/35 bude po výstavbě R35 sloužit jako doprovodná trasa a
intenzity na komunikaci významně poklesnou - cca o 55 - 89 % u celkové dopravy a o 80 95 % u dopravy nákladní. Ještě větší význam bude mít výstavba R35 pro obce v počátečním
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úseku Ostrov - Zámrsk. Zde je nutno očekávat výrazný nárůst dopravní zátěže po dovedení
R35 do Ostrova; a naopak po jejím prodloužení směrem na východ zde intenzity dopravy
velmi prudce poklesnou na 1-2 tisíce vozidel za den.
Snížení dopravní zátěže je možné očekávat i na řadě dalších komunikací ve směru západ východ. V rámci širšího regionu se jedná zejména o silnici I/11 Hradec Králové - Šumperk Ostrava, z celostátního pohledu pak především dálnici D1 Praha - Brno a navazující
komunikace. To je dáno skutečností, že silnice R35 bude sloužit jako alternativa dálnice D1,
která již v současnosti téměř kapacitně nepostačuje a zprovoznění R35 má právě této
komunikaci významně ulehčit.

Následující tabulka uvádí očekávané intenzity automobilové dopravy na silnici R35. Z tabulky
je patrné, že počty automobilů na nové rychlostní silnici budou výrazně vyšší v porovnání s
intenzitou dopravy na samotné silnici I/35 v nulové variantně. Zde se projevuje právě výše
uvedená skutečnost, že silnice R35 odlehčí dalším dopravním tahům nejen v širším regionu,
ale i na celostátní úrovni.
Intenzity dopravy na silnici R35 - rok 2025 (celkem voz. / 24 hod)
Všechna vozidla

Nákladní vozidla

MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto západ

41 440

12 040

MÚK Vysoké Mýto západ - MÚK Džbánov

38 570

11 670

MÚK Džbánov - MÚK Řídky

39 780

12 000

MÚK Řídky - MÚK Litomyšl sever

35 830

10 990

MÚK Litomyšl sever - MÚK Janov

33 560

10 750

MÚK Janov - MÚK Mikuleč

35 670

11 310

MÚK Mikuleč - MÚK Opatovec

33 960

11 040

MÚK Opatovec - MÚK Kunčina

34 910

10 820

MÚK Kunčina - MÚK Staré Město východ

37 050

11 360

B.II.4.2. Zásahy do dopravní infrastruktury
Součástí výstavby silnice R35 budou úpravy a přeložky souvisejících komunikací, polních
cest a cyklistických tras. Jedná se především o napojení stávajících komunikací na
mimoúrovňové křižovatky, mimoúrovňová křížení stávajících silnic a cest s novou
komunikací a zajištění přístupu na části pozemků, které budou novou komunikací rozděleny.
Tyto vyvolané stavby jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Základní trasa:
-

38,5 km - přeložka cesty v délce 290 m

-

39,1 km - spojka na silnici II/357

-

40,5 km - přeložka silnice III/30523 v délce 500 m
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-

42,15 km - přeložka silnice III/35721 v délce 310 m

-

42,2 km - přeložka silnice II/357 v délce 375 m

-

42,6 km - přeložka polní cesty v délce 250 m

-

44,5 km - přeložka silnice III/35119 v délce 1170 m

-

46,4 km - přeložka polní cesty v délce 255 m

-

48,6 km - přeložka MK v délce 420 m

-

49,4 km - přeložka silnice III/03529 v délce 220 m

-

49,9 km - přeložka cesty v délce 415 m

-

51,0 km - přeložka polní cesty v délce 490 m

-

52,6 km - úprava silnice II/317 (most přes R35)

-

55,2 km - přeložka silnice III/35016 v délce 265 m

-

55,9 km - přeložka polní cesty v délce 380 m

-

56,4 km - přeložka silnice II/360 v délce 3800 m

-

57,3 km - úprava stávající silnice II/360 v délce 60 m

-

58,9 km - přeložka silnice III/35846 v délce 615 m

-

60,5 km - přeložka silnice III/03530 v délce 750 m

-

60,7 km - přeložky polních cest v délce 560 m

-

62,5 km - přeložka MK v délce 285 m

-

63,1 km - přeložka silnice I/35 v délce 1430 m

-

63,6 km - přeložka cesty v délce 160 a 220 m

-

64,24 km - úprava cesty v délce 150 m

-

65,5 km - přeložka silnice I/35 v délce 490 m

-

66,6 km - přeložka silnice I/35 v délce 2570 m

-

68,24 km - přeložka silnice II/366 v délce 490 m

-

69,4 km - přeložka silnice III/03532 v délce 735 m

-

72,8 km - přeložka silnice I/35 v délce 1110 m

-

73,5 km - úprava MK v délce 170 m

-

74,0 km - úprava silnice I/43 v délce 1300 m a přeložka silnice I/43

-

74,84 km - úprava polní cesty v délce 330 m

-

76,66 km - úprava silnice III/36823 v délce 125 m

-

77,07 km - přeložka cesty v délce 160 m

-

77,9 km - přeložka polní cesty v délce 555 m

-

82,07 km - přeložka polní cesty v délce 330 m
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-

83,0 km - úprava polní cesty v délce 140 m

-

84,2 km - přeložka silnice I/43

-

85,5 km - přeložka polní cesty v délce 300 m

-

96,57 km - přeložka silnice III/36810 v délce 360 m

-

87,17 km - úprava polní cesty v délce 60 m

-

87,54 km - přeložky polních cest v délce 600 m

-

91,05 km - přeložka silnice III/36822 v délce 730 m

-

92,5 km - přeložka polních cest v délce 810 m

Varianta Sedliště-jih (v úseku 50,10 - 58,65 km)
-

50,92 - přeložka polní cesty

-

53,65 - přeložka silnice II/317

-

54,93 - přeložka silnice III/36016

-

55,56 - přeložka cesty

Varianta Janov (v úseku 63,16 - 65,5 km)
-

66,73 km - přeložka silnice I/35 v délce 1510 m

-

68,32 km - přeložka silnice II/366 v délce 670 m

Dále se předpokládá vybudování některých nových komunikací, které by výhledově plnily i
funkci přivaděčů k R35, výstavba těchto silnic však není podmínkou realizace R35, a tedy ani
součástí hodnoceného záměru.
Celá trasa v úseku Ostrov - Staré Město pak bude napojena na předchozí úsek silnice R35,
na východním konci směrem na Mohelnici se pak předpokládá napojení jednak na navazující
úsek R35, jednak na silnici R43 Brno - Moravská Třebová.
Některé části posuzovaného úseku silnice R35 (zejména obchvaty Vysokého Mýta a
Litomyšle) mohou být vystavěny v předstihu bez nároku na existenci ostatních částí silnice
R35 s tím, že budou provizorně napojeny na stávající silnici I/35. Tím je možné dosáhnout
významného časového přiblížení pozitivních efektů provozu silnice R35 alespoň v těchto
městech.

B.II.4.3. Zásahy do ostatní infrastruktury
Vzhledem k liniovému charakteru a délce hodnoceného úseku komunikace je nutno
předpokládat zásahy do sítí technické infrastruktury - elektrické vedení, plynovody,
vodovody. V těchto případech zajistí investor stavby přeložky příslušných vedení.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V kapitole je uveden popis bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší
v období výstavby a provozu záměru včetně tabulek uvádějících produkci emisí dle metodiky
Mefa.

B.III.2 Odpadní vody
V kapitole je konstatováno, že při výstavbě a provozu záměru budou vznikat odpadní vody
splaškové a srážkové.

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

B.III.4 Ostatní výstupy
Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku, který způsobují motorová vozidla pohybující
se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené
působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé
působení). Hluk emitovaný v období vlastní výstavby komunikace je jevem přechodným, pro
obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový význam hluk emitovaný vlastní automobilovou
dopravou po uvedení nové komunikace do provozu.
Navrhovaná komunikace bude pro nejbližší okolí představovat nový zdroj hluku. Hladinu
akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od navržení komunikace uvádí následující
tabulka. Uvedená hodnota odpovídá dopravní zátěži na navržené rychlostní silnici v
podélném sklonu, které je ve vymezeném úseku převládající.
Hladina akustického tlaku A v referenční vzdálenosti 7,5 m od komunikace
rychlostní silnice R35 v úseku

při sklonu Lp ve vzdálenosti 7,5 m od komunikace
(%)
dB(A)
denní doba

noční doba

MÚK Ostrov - MÚK Vysoké Mýto západ

0,6

74,9

70,0

MÚK Vysoké Mýto západ - MÚK Džbánov

0,6

74,8

69,9
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MÚK Džbánov - MÚK Řídky

0,6

74,8

69,9

MÚK Řídky - MÚK Litomyšl sever

1,4

74,8

70,3

MÚK Litomyšl sever - MÚK Janov

1,5

74,4

69,9

MÚK Janov - MÚK Mikuleč

2,4

74,9

70,3

MÚK Mikuleč - MÚK Opatovec

0,6

74,2

69,7

MÚK Opatovec - MÚK Kunčina

2,4

74,8

70,1

MÚK Kunčina - MÚK Staré Město východ

1,8

74,8

70,1

Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména stáří vozidel,
jejich technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na komunikacích pohybuje
stále větší podíl automobilů s příznivějšími hlukovými charakteristikami. Výslednou hladinu
hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:
-

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

-

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

-

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

-

technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.)

Dočasným zdrojem akustické zátěže v území bude výstavba rychlostní komunikace v místě
stavby a podél tras staveništní dopravy. Tento zdroj bude významně působit po časově
omezenou dobu na své nejbližší okolí (tj. zejména na přilehlou zástavbu). Negativní
působení lze očekávat zejména podél staveništních tras při zemních pracích a zavážce
stavebního materiálu. Vzhledem k rozsahu výstavby je nutno optimalizovat příjezdové trasy
tak, aby byl na hranici chráněného prostoru obytné zástavby splněn požadovaný hygienický
limit.

B.III.5 Doplňující údaje
Záření
Posuzovaná komunikace nebude zdrojem elektromagnetického záření.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Využívá nejnovější poznatky
o emisích motorových vozidel.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.

Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Pořadí podkapitol této části dokumentace neodpovídá pořadí dle osnovy přílohy č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb.

D.I.1. Vliv na klima a rozptylové podmínky
Vzhledem ke svému rozsahu, tvaru a charakteru neovlivní stavba silnice klima ani rozptylové
podmínky. Přesun provozu automobilů na novou komunikaci nebude znamenat významný
nárůst množství látek ovliviujících klimatický systém.
Zpevnění povrchu ovlivní lokální mikroklima v prostoru bezprostředně u silnice a mostních
objektů, v rámci mezoklimatu nepředstavuje změna povrchu významný zásah do území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována dostatečně.
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D.I.2. Vlivy na kvalitu ovzduší
Vlivy v období výstavby
V době výstavby nové silnice se změny imisních charakteristik týkají především
krátkodobých (hodinových a denních) koncentrací. Plochy staveniště budou působit na
bezprostřední okolí stavby zejména jako zdroje prašnosti, tj. suspendovaných částic.
Vzhledem k pádové rychlosti zvířených částic se bude jednat řádově o okruh několika
desítek či stovek metrů od staveniště. Vzhledem k poloze stavby vůči obytné zástavbě (viz
kap D.I.14.) se přímé ovlivnění obyvatel stavebními pracemi nepředpokládá, nebo jen zcela
výjimečně a v malé míře.
Může však docházet k nárůstu imisní zátěže vlivem nákladní automobilové dopravy
související se stavbou, tj. zejména při převážení zeminy a dovozu materiálu. Největší nárůst
imisní zátěže z navazující nákladní dopravy lze předpokládat v průběhu zemních prací a
zejména při hloubení tunelů, které se vyznačuje velkými objemy přepravované zeminy. Na
základě dostupných informací je možné u zástavby podél komunikací, po níž se budou
pohybovat nákladní automobily, očekávat následující změny krátkodobých imisních
charakteristik:
-

nárůst maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého nejvýše o 100 µg.m-3

-

nárůst denních koncentrací suspendovaných částic PM10 nejvýše o 30 µg.m-3

-

nárůst maximálních 8-hodinových koncentrací oxidu uhelnatého nejvýše o 100 µg.m-3

Při plánování stavby a výběru dodavatele je nutné preferovat nasazení moderní techniky s
nízkými emisními parametry. Nárůst prašnosti v průběhu výstavby je nutno důsledně
omezovat např. kropením, oplachem aut před výjezdem na komunikace a pravidelnou
očistou povrchu příjezdových a odjezdových tras staveništní dopravy apod.

Vlivy v období provozu
Vyhodnocení vlivů provozu silnice R35 na kvalitu ovzduší je provedeno v samostatné
rozptylové studii, která je přílohou předložené Dokumentace.
Jak ukazují výsledky modelového hodnocení kvality ovzduší, lze v zájmovém území ve stavu
bez výstavby nejvyšší příspěvky automobilové dopravy očekávat v blízkosti stávající
komunikace I/35. Vypočtené hodnoty příspěvků stávající silnice s dopravní zátěží pro rok
2025 se budou pohybovat u průměrných ročních koncentrací N02 do 3,1 µg.m-3 (8 %
imisního limitu platného v roce 2010, který je v současné době platný i pro r. 2025). V
případě imisního limitu pro hodinové koncentrace N02 budou vypočtené koncentrace
dosahovat v těsné blízkosti stávající silnice nejvýše 75 µg.m-3 (38 % limitu). Příspěvky
automobilové dopravy k IHr benzenu se budou pohybovat na úrovni do 0,055 µg.m-3 (1,1 %
imisního limitu). U PM10 se nejvyšší příspěvky z liniových zdrojů očekávají na hranici 13
µg.m-3 (33 % imisního limitu), u IHr PM2,5 pak do 2,1 µg.m-3 (8,5 % limitu). Maximální
hodinové koncentrace CO se budou pohybovat na úrovni do 120 µg.m-3 (1,2 % limitu - jedná
se o limit pro 8- hodinové koncentrace). Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu budou
činit nejvýše do 0,035 ng.m-3 (3,5 % cílového imisního limitu platného od roku 2012). Nízké
koncentrace jsou do značné míry dány očekávaným výrazným snížením emisí z
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automobilové dopravy v důsledku pokračující obměny vozového parku a vývoje emisních
parametrů vozidel.
Se zahrnutím imisního pozadí, jehož úroveň byla stanovena na základě analýzy dat z měření
stanic imisního monitoringu v okolí posuzované komunikace, je možné konstatovat, že
průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, benzenu, benzo(a)pyrenu a částic PM2,5
budou pod úrovní imisních limitů a budou dosahovat nejvýše 58% limitu u N02, 21%limitu u
benzenu, 34% limitu u benzo(a)pyrenu a 75% limitu u částic PM2,5, přičemž uvedené
nejvyšší hodnoty lze očekávat přímo u trasy komunikace.
V případě koncentrací PM10 může, vzhledem k úrovni hodnot naměřených na stanicích a
vypočtených příspěvků z dopravy, dojít v těsné blízkosti komunikace R35 k tomu, že se
imisní zátěž bude přibližovat limitním hodnotám, koncentrace přesahující limit však
vypočteny nebyly.
Obecně je možné konstatovat, že v okolí stávající trasy dojde ke snížení imisní zátěže,
zatímco v okolí navrhované trasy nové komunikace dojde k jejímu nárůstu. Pokles se tak
projeví především v centrální části větších sídel, odkud bude odvedena doprava na novou
komunikaci.
-

z hlediska obytné zástavby lze nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými
ročními koncentracemi oxidu dusičitého očekávat v sídlech Koclířov (až 1,7 µg.m-3),
Moravská Třebová a Litomyšl (1,5 µg.m-3), v případě Litomyšle se jedná hlavně o
centrální část. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích
některých sídel, nejvíce se nárůst projeví například na okraji Vysokého Mýta (až 2,6
µg.m-3) nebo Dětřichova (2,5 µg.m-3).

-

zvýšené krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého je možné očekávat zejména v
širším okolí portálů obou tunelů. V případě tunelu Vraclav budou nejvyšší
koncentrace na okraji zástavby dosahovat nejvýše 130 µg.m-3 (65 % limitu). U tunelu
Dětfřchov byly na okraji zástavby nejbližších sídel (Dětřichov, Kunčina, Mladějov)
vypočteny - při souhře nejméně příznivých emisních a rozptylových podmínek hodnoty až 350 µg.m-3. V těchto lokalitách tedy nelze při zadaných podmínkách
vyloučit překročení limitu - jedná se však o hypotetické hodnoty, neboť výpočet byl
proveden pro stav bez odvětrání tunelu vzduchotechnikou (všechny emise unikají
portály tunelu). Reálně se předpokládá instalace vzduchotechnického zrařízení, jehož
parametry však v současnosti nejsou známy. Toto zařízení bude optimalizováno tak,
aby bylo riziko výskytu nadlimitních koncentrací v obytné zástavbě vyloučeno.
Nicméně i pro modelovaný stav (únik jen portály) nebylo v obytné zástavbě
vypočteno častější překračování imisního limitu než v povolených 18 případech za
rok.

-

v případě průměrných ročních koncentrací benzenu lze nejvýraznější pokles imisní
zátěže v obytné zástavbě očekávat v sídlech Litomyšl (0,017 µg.m-3), Vysoké Mýto
(0,016 µg.m-3), Koclířov a Moravská Třebová (0,013 µg.m-3). Zejména v případě
Vysokého Mýta a Litomyšle se jedná hlavně o centrální části obcí. Naopak nárůst
imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích sídel, nejvíce se nárůst projeví
například na okraji Vysokého Mýta, Cerekvice nad Loučnou nebo Dětřichova (lokálně
více než 0,020 µg.m-3).
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-

nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi
suspendovaných částic PM10 lze v oblasti s obytnou zástavbou očekávat v sídlech
Vysoké Mýto, Koclířov, Moravská Třebová a Litomyšl (6,5 - 8,5 µg.m-3), zpravidla se
jedná o centrální části obcí. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten zejména na
okrajích sídel, nejvíce se nárůst projeví například na okraji Vysokého Mýta, Strakova
nebo Dětřichova (pouze lokálně přes 5 µg.m-3).

-

u průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM2,5 lze nejvýraznější
pokles imisní zátěže očekávat v sídlech Vysoké Mýto, Koclířov, Moravská Třebová a
Litomyšl (1,1 - 1,4 µg.m-3), zpravidla se jedná o centrální části obcí. Naopak nárůst
imisní zátěže byl vypočten zejména na okrajích sídel, výrazněji se projeví například
na okraji Vysokého Mýta či Dětřichova (nejvýše 0,8 - 1,0 µg.m-3).

-

nejvýraznější změny v imisní zátěži maximálními hodinovými koncentracemi oxidu
uhelnatého vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu lze v případě nejvíce
nepříznivých emisních a rozptylových podmínek očekávat zejména v širším okolí
portálů obou tunelů, zejména pak tunelu Dětřichov, kde byly na okrajích obytné
zástavby vypočteny maximální hodinové koncentrace CO nejvýše na úrovni do
400 µg.m-3

-

nejvýraznější pokles imisní zátěže průměrnými ročními koncentracemi
benzo(a)pyrenu lze v oblasti s obytnou zástavbou očekávat v sídlech Koclířov (až
0,018 ng.m-3), Moravská Třebová a Litomyšl (až 0,016 µg.m-3), zejména v případě
Litomyšle se jedná hlavně o centrální část. Nárůst imisní zátěže byl vypočten opět na
okrajích sídel, nejvíce se projeví například na přilehlém okraji Vysokého Mýta,
Cerekvice nad Loučnou nebo Dětřichova (nejvýše 0,020 ng.m-3).

Celkově je pak možné konstatovat, že uvedení silnice R35 do provozu bude pro obyvatele
okolních obcí převážně přínosem, neboť v oblastech s vypočteným poklesem imisní zátěže
žije vyšší počet obyvatel než v oblastech s nárůstem imisní zátěže. Nejvýraznější pokles
imisní zátěže po uvedení navrhované komunikace do provozu lze očekávat zejména v
centrální části Vysokého Mýta, Litomyšle a v úseku mezi Koclířovem a Linharticemi. Nárůst
imisní zátěže se dotkne částečně ploch mimo obytnou zástavbu, částečně okrajových částí
obcí. Výrazněji bude provozem nové silnice zasažena zástavba na okraji Vysokého Mýta,
Cerekvice nad Loučnou, Strakova a Dětřichova.
Z hlediska porovnání variant v blízkosti Litomyšle lze za mírně vhodnější označit základní
variantu, kdy se rychlostní komunikace více oddálí od zástavby Litomyšle, a tudíž je možné
očekávat pozitivní vliv na větší počet obyvatel. U okrajové části zástavby Němčic však dojde
v základní variantě k vyššímu nárůstu koncentrací oproti jižní subvariantě. V oblasti Janova
jsou rozdíly obou variant málo významné, poněkud příznivější je jižní varianta, avšak spíše z
důvodu omezení průjezdu vozidel po doprovodné komunikaci středem obce.
Vedle vyhodnocení imisní zátěže z pohledu vlivů na obyvatele bylo v rámci rozptylové studie
dále provedeno i vyhodnocení dopadů na citlivé ekosystémy. Jedinou lokalitou, kde je nutno
s rizikem dopadů na ekosystémy uvažovat, je Mladějovský vrch s navrženou evropsky
významnou lokalitou Hřebečovský hřbet, kde roste řada imisně citlivých dřevin (jedle
bělokorá, tis červený a další). Silnice R35 podchází tento vrch tunelem, kde dochází k
soustředění emisí z 3,7 km dlouhého úseku do místa odvětrání tunelu. V této lokalitě bylo
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nutno uvažovat s možností výraznějšího nárůstu koncentrací oxidů dusíku s dopady na
vegetaci. Hodnotícím kritériem je zde imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace, který
je stanoven na 30 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace NOx.
Z tohoto důvodu byl proveden samostatný výpočet nárůstu koncentrací NOx v okolí portálů
tunelu Dětřichov. Modelován byl imisní příspěvek R35 při úniku emisí pouze portály, tj. při
nejméně příznivém stavu - reálně se předpokládá odvětrání vzduchotechnikou, jejíž
parametry však zatím nejsou známy. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že nejvyšší
příspěvek R35 činí na hranici EVL méně než 6 µg.m-3, v součtu s úrovní imisního pozadí pak
lze očekávat roční koncentrace do 15 µg.m-3, tj. nejvýše 50 % imisního limitu.
Z výpočtu tak vyplývá, že vlivem imisí z tunelu by nemělo docházet k negativnímu ovlivnění
dřevin v prostoru EVL. Je však vhodné tento předpoklad ověřit na základě podrobné
rozptylové studie po přesném definování parametrů vzduchotechnických zařízení a na
základě modelových výpočtů volit takový způsob odvětrání, který tyto imisní dopady
minimalizuje.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zde lze jen
doplnit, že použití limitu pro ekosystémy v okolí rychlostní silnice je dle aktuálně platné
legislativy sporné.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy v období výstavby
V době výstavby rychlostní komunikace budou zdrojem hluku především pohyby těžkých
nákladních vozidel a také zemní práce (zejména nasypávání a hutnění násypů, hloubení
zářezů).
V současnosti není možné vlivy hluku z výstavby podrobně vyhodnotit, jelikož nejsou známy
vstupní údaje pro modelové výpočty, tj. zejména trasy odvozu zeminy, typy a počty použitých
stavebních mechanismů, umístění stavebních dvorů atd. Podrobné vyhodnocení bude
provedeno v dalším stupni projektové přípravy. Při výstavbě budou práce, které způsobují
vyšší hladiny hluku, umisťovány ve větší vzdálenosti od obytných budov tak, aby obyvatelé
obcí nebyli zbytečně zatěžováni nadměrným hlukem. Jedná se například o řezání dřeva,
míchání betonu, recyklaci zeminy a podobně.

Vlivy v období provozu
Vyhodnocení vlivů provozu silnice R35 na hlukovou zátěž u okolní obytné zástavby je
provedeno v samostatné akustické studii, která je uvedena v příloze předložené
Dokumentace. Výsledky modelových výpočtů prokázaly, že převedením dopravního zatížení
na navrhovanou rychlostní komunikaci dojde v obcích v blízkosti stávající silnice I/35 k
významnému poklesu hlukové zátěže. Jedná se zejména o obce, kde současné vedení trasy
silnice I/35 tvoří průtah (Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl), prochází městem po
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obchvatu (Moravská Třebová) nebo vede těsně při hranici obcí (Cerekvice nad Loučnou,
Zámrsk, Řídký, Koclířov, Janov a další). Výrazné snížení lze také očekávat podél silnice I/17
v obcích Ostrov a Stradouň.
Po výstavbě projektované rychlostní silnice R35 dojde u zástavby podél stávající silnice I/35
ke snížení hlukové zátěže dle dispozice objektů vůči silnici až o 10,6 dB. U domů, které stojí
bezprostředně u silnice, se budou hodnoty LAeq, 6-22 hod pohybovat mezi 59,7 - 69,1 dB (oproti
původním 66,6 - 74,5 dB) a hodnoty LAeq, 22-6 hod mezi 52,6 - 63,0 dB (oproti původním 62,2 69,6 dB). V denní dobu se ve všech obcích hluková zátěž sníží pod úroveň limitu pro starou
zátěž, v noční dobu budou i po zprovoznění rychlostní silnice limitní hodnoty v některých
lokalitách překročeny, ale pouze v bezprostřední blízkosti komunikace na území velkých
měst (Litomyšl, Vysoké Mýto), kde zůstane vyšší podíl místní dopravy.
Podél silnice I/17 dojde po zprovoznění nové rychlostní silnice k výraznému poklesu
akustické zátěže. U domů v bezprostřední blízkosti stávající silnice lze očekávat v denní
dobu hodnoty LAeq mezi 58,2 - 66,7 dB (oproti původním na úrovni 71,5 dB) a v noční dobu
hodnoty LAeq mezi 52,4 - 54,7 dB (oproti cca 66,5). V denní i noční dobu se v obou obcích
sníží hluková zátěž pod úroveň limitu pro starou zátěž.
Porovnání hlukové zátěže u charakteristické zástavby podél stávající silnice I/35 v
roce 2025
Lokalita

LAeq. den (dB)

L Aeq. noc (dB)

bez
výstavby
R35

po
výstavbě
R35

Rozdíl

bez
výstavby
R35

po
výstavbě
R35

Rozdíl

Ostrov*

71,6

60,7

-10,9

66,5

54,7

-11,8

Stradouň*

71,2

58,2

-13,0

66,3

52,4

-13,9

Vysoké Mýto

74,5

69,1

-5,4

69,6

63,0

-6,6

Voštice

72,5

63,1

-9,4

68,0

57,4

-10,6

Hrušová

73,8

64,4

-9,4

69,3

58,7

-10,6

Litomyšl

73,9

68,7

-5,2

69,2

62,3

-6,9

Koclířov

70,1

62,1

-8,0

65,8

55,8

-10,0

Moravská Třebová

66,6

59,7

-6,9

62,2

52,6

-9,6

Hodnoty překračující limity LAeq. 6-22 hod = 70 dB a LAeq. 22-6 hod = 60 dB jsou uvedeny tučně
*sídla na trase silnice I/17

Jak je patrné z tabulky, dojde vlivem zprovoznění navrhované rychlostní silnice R35 k
výraznému snížení hlukové zátěže na stávající silnici I/35. Na podlimitní hodnoty poklesne
hluk ve většině bodů jak v denní, tak zejména v noční dobu, který byl ve stavu před
zprovozněním nové komunikace nadlimitní ve všech obcích. Snížení této zátěže se bude
týkat zejména nejvíce zatížených budov, tj. domů stojících v těsné blízkosti stávající trasy
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I/35 a bude se v denní době pohybovat od 5,2 do 9,4 dB a v noci od 6,6 do 10,6 dB. U
objektů v blízkosti silnice I/17 lze očekávat vlivem zprovoznění rychlostní silnice výraznější
pokles, a to až o 13 dB v denní a 13,9 dB v noční dobu. V ojedinělých případech neklesne
ani po zprovoznění silnice R35 akustická zátěž v noci u nejbližší obytné zástavby podél
stávající silnice I/35 pod úroveň platných limitů. Jedná se zejména o intravilán větších měst
(Vysoké Mýto, Litomyšl), kde i vnitroměstská automobilová doprava bude produkovat
nezanedbatelné hlukové zatížení.
Na řadě míst se bude navrhovaná trasa R35 přimykat ke stávajícímu vedení komunikace
I/35. V těchto případech bude docházet k synergickému působení obou zdrojů hluku a
změna akustické zátěže u nejbližší obytné zástavby po výstavbě a zprovoznění navrhované
rychlostní silnice bude závislá jak na vzdálenosti navrhované R35 od nejbližší zástavby, tak
na podílu zbytkové dopravy, která bude po dokončení R35 po stávající silnici I/35 dále
pojíždět.

Následující tabulka uvádí přehled výsledků akustické studie pro výpočtové body, v nichž byla
porovnávána úroveň hlukové zátěže ve stavech „bez výstavby" a „po výstavbě" rychlostní
silnice R35. Jedná se o body v blízkosti navrhované komunikace. Hodnoty uvedené v
tabulce představují celkový hluk z provozu na silnici I/35 i na rychlostní silnici R35 (včetně
navržených protihlukových opatření pro dosažení splnění hygienických limitů o hodnotě 55
dB pro denní a 45 dB pro noční dobu). V tomto případě mohou vypočtené hodnoty
přesahovat výše uvedený limit 55 / 45 dB, a to tehdy, pokud se jedná o zátěž ze stávající
silnice I/35. V těchto bodech se mohou i po odvedení dopravy na novou silnici R35 nadále
vyskytovat hodnoty výrazně nad 55 / 45 dB.
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Vliv provozu na R35 v blízkosti stávajícího vedení silnice I/35
Lokalita

Výpočtový
bod

Výška
(m)

Den (dB)

Noc (dB)

před
Po
výstavbou výstavbě

Rozdíl

Před
Po
Rozdíl
výstavbou výstavbé

Základní trasa
Zámrsk (Nová Ves)

6

3

63,8

57,7

-6,1

59,7

51,4

-8,3

Vysoké Mýto (Koryta)

7

3

71,2

64,3

-6,9

67,3

57,9

-9,4

17

3

51,0

50,2

-0,8

47,2

45,2

-2,0

18

3

53,5

50,2

-3,3

49,6

45,0

-4,6

Cerekvice nad Loučnou
(samota)

20

3

47,9

49,3

1,4

44,3

44,4

0,1

21

3

70,8

58,1

-12,7

67,2

52,3

-14,9

Cerekvice nad Loučnou

22

3

59,7

50,8

-8,9

56,0

45,5

-10,5

Řídký - samota

23

3

67,9

56,6

-11,3

64,2

51,0

-13,2

Řídký - okraj obce

24

3

65,8

53,7

-12,1

62,1

47,9

-14,2

Řídký - hřiště

25

3

69,9

57,2

-12,7

-

-

-14,9

Janov u Litomyšle
(Janov) - J část obce

38

3

51,6

50,0

-1,6

47,6

45,0

-2,6

Janov u Litomyšle
(Gajer) - SZ okraj obce

39

6

55,9

49,4

-6,5

52,2

44,8

-7,4

Janov u Litomyšle
(Gajer) - J okraj obce

40

6

47,5

49,6

2,1

43,8

45,0

1,2

Mikuleč

41

6

50,9

49,2

-1,7

47,7

44,8

-2,9

Opatovec (Starý Valdek)

42

3

53,1

48,4

-4,7

49,6

43,9

-5,7

Opatovec (Nový Valdek)

43

3

60,0

49,5

-10,5

56,6

44,5

-12,1

Svitavy (Lačnov) samota

44

6

41,5

54,8

13,3

38,2

50,0

11,8

45

6

47,3

48,6

1,3

44,0

43,8

-0,2

Svitavy (Lačnov) - okraj
obce

47

3

53,8

46,2

-7,6

50,5

40,7

-9,8

Řídký - okraj obce

94

3

65,8

54,0

-11,6

62,1

48,3

-13,6

Řídký - hřiště

95

3

69,9

57,2

-12,1

-

-

-14,3

Sedlišté u Litomyšle
(samota)

109

3

52,3

51,1

-1,2

48,4

45,8

-2,6

100

3

70,7

64,4

-6,3

66,8

57,8

-9,0

Litomyšl (Nedošín)

102

3

59,5

55,3

-4,2

55,4

49,2

-6,2

103

3

51,6

48,7

-2,9

47,5

42,9

-4,6

104

3

36,3

43,2

6,9

32,3

38,4

6,1

106

3

42,3

37,7

-4,6

38,3

31,4

-6,9

Hrušová

Varianta Sedliště — Jih

Litomyšl (Lány)
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Tučně jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +5 dB, tj. 55 dB v dne a 45 dB v noci
Tučně s podtržením jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +10 dB, tj. 60 dB v dne
a 50 dB v noci
- značí, že prostor nevyžaduje ochranu v noční době (hřiště, venkovní prostor v chatové osadě)

Výše uvedená tabulka neodpovídá legendě pod tabulkou, která říká, že tučně jsou
vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +5 dB, tj. 55 dB v dne a 45 dB v noci a
tučně s podtržením jsou vyznačeny hodnoty, které překračují limit s korekcí +10 dB, tj. 60
dB v dne a 50 dB v noci.
Správná podoba tabulky, odpovídající legendě, je následující:
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Vliv provozu na R35 v blízkosti stávajícího vedení silnice I/35
Lokalita

Výpočtový
bod

Výška
(m)

Den (dB)

Noc (dB)

před
Po
výstavbou výstavbě

Rozdíl

Před
Po
Rozdíl
výstavbou výstavbé

Základní trasa
Zámrsk (Nová Ves)

6

3

63,8

57,7

-6,1

59,7

51,4

-8,3

Vysoké Mýto (Koryta)

7

3

71,2

64,3

-6,9

67,3

57,9

-9,4

17

3

51,0

50,2

-0,8

47,2

45,2

-2,0

18

3

53,5

50,2

-3,3

49,6

45,0

-4,6

Cerekvice nad Loučnou
(samota)

20

3

47,9

49,3

1,4

44,3

44,4

0,1

21

3

70,8

58,1

-12,7

67,2

52,3

-14,9

Cerekvice nad Loučnou

22

3

59,7

50,8

-8,9

56,0

45,5

-10,5

Řídký - samota

23

3

67,9

56,6

-11,3

64,2

51,0

-13,2

Řídký - okraj obce

24

3

65,8

53,7

-12,1

62,1

47,9

-14,2

Řídký - hřiště

25

3

69,9

57,2

-12,7

-

-

-14,9

Janov u Litomyšle
(Janov) - J část obce

38

3

51,6

50,0

-1,6

47,6

45,0

-2,6

Janov u Litomyšle
(Gajer) - SZ okraj obce

39

6

55,9

49,4

-6,5

52,2

44,8

-7,4

Janov u Litomyšle
(Gajer) - J okraj obce

40

6

47,5

49,6

2,1

43,8

45,0

1,2

Mikuleč

41

6

50,9

49,2

-1,7

47,7

44,8

-2,9

Opatovec (Starý Valdek)

42

3

53,1

48,4

-4,7

49,6

43,9

-5,7

Opatovec (Nový Valdek)

43

3

60,0

49,5

-10,5

56,6

44,5

-12,1

Svitavy (Lačnov) samota

44

6

41,5

54,8

13,3

38,2

50,0

11,8

45

6

47,3

48,6

1,3

44,0

43,8

-0,2

Svitavy (Lačnov) - okraj
obce

47

3

53,8

46,2

-7,6

50,5

40,7

-9,8

Řídký - okraj obce

94

3

65,8

54,0

-11,6

62,1

48,3

-13,6

Řídký - hřiště

95

3

69,9

57,2

-12,1

-

-

-14,3

Sedlišté u Litomyšle
(samota)

109

3

52,3

51,1

-1,2

48,4

45,8

-2,6

100

3

70,7

64,4

-6,3

66,8

57,8

-9,0

Litomyšl (Nedošín)

102

3

59,5

55,3

-4,2

55,4

49,2

-6,2

103

3

51,6

48,7

-2,9

47,5

42,9

-4,6

104

3

36,3

43,2

6,9

32,3

38,4

6,1

106

3

42,3

37,7

-4,6

38,3

31,4

-6,9

Hrušová

Varianta Sedliště — Jih

Litomyšl (Lány)
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Po uvedení rychlostní silnice do provozu lze i se zohledněním stávající silnice I/35
zaznamenat téměř ve všech bodech pokles akustické zátěže. Nárůst ekvivalentní hladiny
akustického tlaku lze zaznamenat pouze v pěti bodech. Nárůst byl zaznamenán na okraji
obcí, ale také u objektů mezi stávající silnicí I/35 a navrhovanou rychlostní silnicí R35. Z
jedné strany nastane pokles akustické zátěže (ze strany stávající trasy I/35), na druhé potom
nárůst (kromě lokality v Českém Lačnově). Avizované navýšení akustické zátěže však nikde
nepřekročí hygienický limit. Snížení akustické zátěže naopak přinese v řadě bodů snížení
akustické zátěže pod platný limit pro starou zátěž, tj. 70 dB v denní a 60 dB v noční dobu.
U ostatních objektů a sídel dochází zejména k poklesu, snížení o více než 10 dB lze
zaznamenat v obcích Cerekvice nad Loučnou, Řídký a Opatovec. Celkově lze konstatovat,
že zprovoznění navrhované komunikace přinese výrazné zlepšení akustické situace jak u
sídel a samot podél stávající I/35, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od navrhované
R35, tak v sídlech podél stávající I/35, v blízkosti nichž je navržena trasa nové rychlostní
silnice. V akustické studii byly dále vyhodnoceny oblasti, které by mohly být provozem na
navrhované rychlostní komunikaci R35 zasaženy hlukem z dopravy převyšujícím hygienické
limity (55, resp. 60 dB ve dne a 45, resp. 50 dB v noci). V případě jejich překročení byla
navržena taková opatření, aby byl po výstavbě R35 hygienický limit ve všech bodech splněn.
Celkem bylo podél hlavní varianty navrhované trasy R35 navrženo 6 protihlukových clon,
jejichž přehled uvádí tabulka D.3. Délka a výška stěn představuje minimální hodnoty nutné
ke splnění limitu.
Opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na hlavních komunikacích (60 dB ve dne
a 50 dB v noci)
Obec

opatření

délka (m) výška

Cerekvice nad Loučnou
(Pekla)

Protihluková clona při severní straně trasy

360

3

Janov u Litomyšle (Janov)

Protihluková clona při severovýchodní straně
trasy

260

3

Opatovec (Starý Valdek)

Protihluková clona při severovýchodní straně
trasy

170

2

Opatovec (Nový Valdek)

Protihluková clona při severní straně trasy

360

3

Opatovec (Český Lačnov)

Protihluková clona při jižní straně trasy (střední
část)

240

5

Protihluková clona při jižní straně trasy (krajní
části)

200

3

140

2

Dětřichov u Svitav (Dětřichov) Protihluková clona při jižní straně trasy

Navržená opatření představují technická řešení, kterými lze dosáhnout v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb splnění platných hygienických
limitů dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Pokud nebude technicky možné splnit limit
55/45 dB, budou objekty ochráněny na limit 60/50 dB a bude zajištěno splnění limitů v
chráněném vnitřním prostoru staveb.
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V zájmu vyšší ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a jako rezerva pro nejistotu
výpočtu a případný další nárůst intenzit dopravy je snaha zajistit u chráněné zástavby
hodnoty akustického tlaku ve výši hygienického limitu 55 dB pro den a 45 dB pro noc, tj. limit
s korekcí + 5 dB. V případě překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 55/45 dB byla
navržena opatření tak, aby byl po výstavbě R35 limit ve všech bodech splněn. Celkem bylo
podél základní varianty navrhované trasy R35 navrženo dvanáct protihlukových clon, u
subvariant byly navrženy čtyři protihlukové clony.
Snaha ochrany na limit 55/45 dB je limitována možností proveditelnosti a finanční náročnosti
protihlukových opatření. V případě objektu v Českém Lačnově pravděpodobně nebude
možné tuto ochranu zajistit vzhledem k neadekvátní technické a finanční náročnosti. Proto je
navržena ochrana objektu na úrovni 60 dB ve dne a 50 dB v noci se současným zajištěním
maximální úrovně hluku uvnitř obytných místností domu ve výši 40 dB ve dne a 30 dB v noci.
Konkrétní provedení protihlukových opatření bude upřesněno v dalších stupních projektové
dokumentace.
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Opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na veřejných komunikacích (55 dB ve
dne a 45 dB v noci)
Obec

opatření

délka (m) výška

základní trasa
Stradouň

protihluková clona při jižní hraně trasy

700

2

Vysoké Mýto (Peklovce)

protihluková clona při východní hraně trasy

130

3

Hrušová,

protihluková clona při severní hraně trasy
(Pekla)

1 100

4

protihluková clona při severní hraně trasy
(Hrušová)

260

3

protihluková clona při jižní hraně trasy
(Cerekvice)

240

3

protihluková clona při jižní hraně trasy
(Cerekvice)

40

3

Cerekvice nad Loučnou,
Cerekvice nad Loučnou (Pekla)

Janov u Litomyšle (Janov)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

1 400

3

Janov u Litomyšle (Gajer)

protihluková clona při severovýchodní hrany
trasy

580

3

Mikuleč

protihluková clona při jižní hraně trasy

700

3

Opatovec (Starý Valdek)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

750

3

Opatovec (Nový Valdek)

protihluková clona při severní hraně trasy

800

4

Opatovec (Český Lačnov)

nelze ochránit, zajištění ochrany vnitřního
prostoru

-

-

Dětřichov u Svitav (Dětřichov)

protihluková clona při jižní hraně trasy

310

2

Sedliště u Litomyšle (samota)

protihluková clona při jižní hraně trasy

570

3

Sedliště u Litomyšle

protihluková clona při severní hraně trasy

480

3

Litomyšl (Nedošín)

protihluková clona při jižní hraně trasy

240

2,5

1 000

3

subvarianta Sedliště Jih

subvarianta Janov
Janov u Litomyšle (Janov)

protihluková clona při severovýchodní hraně
trasy

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zahrnuje
dostatečné korekce na nejistoty výpočtu a vstupních dat. Při zpracování podrobné hlukové
studie budou zohledněny nové legislativní předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
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o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010.

D.I.4. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je předmětem samostatného posouzení, které
je obsaženo v příloze této Dokumentace.
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno brát obecně v úvahu
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Hlavními faktory, které v dotčené
oblasti působí v souvislosti s automobilovým provozem, a které tedy budou realizací záměru
významněji ovlivněny, jsou hluk, znečištění ovzduší, dopravní nehodovost a socioekonomické faktory. Rychlostní silnice R35 nebude zdrojem vibrací, které by mohly
negativně ovlivnit obyvatelstvo (naopak sníží se vibrace v blízkosti stávající I/35), ani
zdrojem elektromagnetického záření. V souvislosti s její realizací se nepředpokládá
kontaminace vody využívané obyvatelstvem ani půdy chemickými látkami ani patogenními
organismy či jejich toxiny.

Vlivy znečištění ovzduší
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid
dusičitý, benzen, suspendované částice PM10 a PM2,5, polycyklické aromatické uhlovodíky a
oxid uhelnatý. Z těchto látek je možné ve výchozím stavu očekávat v zájmovém území
zvýšené riziko z expozice suspendovaným částicím PM10 a PM2,5 a dále polycyklickým
aromatickým uhlovodíkům. Jedná se o situaci, která je dána již odhadovanou úrovní imisního
pozadí. Riziko z expozice ostatním znečišťujícím látkám bylo vyhodnoceno jako nízké či
přijatelné v celém území.
Vlivem uvedení rychlostní komunikace do provozu dojde celkově k poměrně výraznému
snížení úrovně zdravotního rizika z expozice znečišťujícím látkám. Dopravní zatížení
rychlostní silnice bude sice vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě,
ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, což se
projeví značným poklesem imisní zátěže.
V rámci přiložené studie byla provedena kvantifikace počtu obyvatel v jednotlivých pásmech
imisní zátěže suspendovaných částic PM10 a PM2,5, jakožto rozhodujících látek z pohledu
zdravotního rizika. Hodnoty indexu rizika HI, vyjádřené jako poměr vypočtené průměrné
roční koncentrace a směrné hodnoty dle WHO, jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro
stanovení imisní zátěže obyvatel byly k vypočteným hodnotám příspěvku automobilové
dopravy připočteny hodnota imisního pozadí na úrovni jeho odhadované horní hranice dle
rozptylové studie, jedná se tedy i o horní hranici rizika.
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Počet obyvatel v pásmech indexu rizika HI - průměrné roční koncentrace PM10
Pásmo IHr PM10* Pásmo indexu
-3

Stav bez

Základní

Subvarianta

Subvarianta

výstavby

varianta

Sedliště - jih

Janov

(µg-m )

rizika HI

24 - 25

1,20 - 1,25

31 573

38 803

38 727

38 803

25 - 26

1,25 - 1,30

20 692

24 453

21 853

24 479

26 - 28

1,30 - 1,40

16 363

15 077

17 549

15 205

28 - 30

1,40 - 1,50

7 352

6 589

6 768

6 483

30 - 34

1,50 - 1,70

8 876

795

821

749

34 - 37

1,70 - 1,85

865

2

2

2

-3

*) příspěvek automobilové dopravy zvýšený o 24 µg.m vzhledem k odhadu imisního pozadí

Počet obyvatel v pásmech indexu rizika HI - průměrné roční koncentrace PM2,5
Pásmo IHr PM10* Pásmo indexu
-3

Stav bez

Základní

Subvarianta

Subvarianta

výstavby

varianta

Sedliště-jih

Janov

(Mg-m )

rizika HI

18,0 - 18,5

1,80 - 1,85

62 523

75 163

72 540

75 203

18,5 - 19,0

1,85 - 1,90

13 507

9 642

12 239

9 657

19,0 - 20,0

1,90 - 2,00

9 486

915

941

860

20,0 - 20,5

2,00 - 2,05

204

0

0

0

-3

*) příspěvek automobilové dopravy zvýšený o 24 µg.m vzhledem k odhadu imisního pozadí
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Následující tabulka pak obsahuje výsledky kvantifikace míry konkrétních zdravotních účinků,
spojených s imisnmí zátěží suspendovaných částic PM10.
Porovnání variant z hlediska zdravotního rizika z expozice částicím PM10
Bez
výstavby
Počet obyvatel

Základní
varianta

Sedliště jih

Janov

85 721

Chronická úmrtnost - počet ztracených roků
života vlivem chronické expozice

908

879

881

879

Nové případy chronické bronchitidy

39

38

38

38

Hospitalizace z důvodů dýchacích obtíží

60

58

58

58

Hospitalizace z důvodů srdečního selhání

10

10

10

10

Dny omezené aktivity

84 988

82 254

82 427

82 238

Dny s příznaky (lehčí respirační příznaky vč.
kašle)

73 805

71 432

71 581

71 418

Dny s lehčími respiračními příznaky (včetně
kašle) u dětí v běžné populaci

51 616

49 956

50 060

49 946

Dny užívání bronchodilatátorů - dospělí

12 988

12 571

12 597

12 568

334

323

324

323

Dny užívání bronchodilatátorů - děti

Z výsledků hodnocení vyplývá, že:
-

celková úroveň rizika z expozice suspendovaným částicím se po realizaci silnic R35
značně sníží

-

v pásmech nejvyšších ročních koncentrací PM10 (nad 30 µg.m-3, tj. HI > 1,5) se počet
zasažených obyvatel sníží z cca 9 700 na přibližně 800 obyvatel, což představuje
pokles o 92 %. Naopak počet obyvatel v nejnižších pásmech (24 - 26 µg.m-3) se o 8
až 11 tisíc obyvatel zvýší. Je tak nepochybné, že vlivem provozu silnice R35 dojde u
mnoha tisíc obyvatel k poměrně výraznému snížení imisní zátěže PM10 a tím i
zdravotního rizika.

-

obdobné výsledky poskytuje i porovnání imisní zátěže PM2,5. V pásmu s vysokým
rizikem (HI > 1,9) bylo pro stav bez výstavby vypočteno cca 9 600 obyvatel, po
výstavbě půjde přibližně o 900 obyvatel, tj. pokles činí 93 %. Naopak v nejnižším
pásmu (do 18,5 µg.m-3) počet obyvatel naroste o 10 - 12,6 tis. obyvatel.

-

kvantifikace kokrétních zdravotních účinků pak ukazuje, že vlivem realizace silnice
R35 lze očekávat pokles rizika pro dotčené obyvatele. Míra poklesu výskytu
zdravotních účinků činí cca 3 % výchozích hodnot.

Současně je možné očekávat, že vzhledem k úrovni změn koncentrací a počtu dotčených
obyvatel se změny imisní zátěže již reálně projeví v celkovém výskytu zdravotních projevů, tj.
po výstavbě silnice R35 je možné předpokládat zejména úbytek výskytu případů bronchitidy
a pokles nemocnosti obecně.
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Přes celkově převažující pozitivní efekty je však nutno u části obytné zástavby očekávat
významnější nárůst imisních hodnot suspendovaných částic. Jedná se zejména o severní
okraj zástavby Dětřichova a několik osamocených domů při trase R35. Z tohoto důvodu je
nutno v místech kontaktu nové silnice s obytnou zástavbou zajistit realizaci příslušných
opatření proti prašnosti z dopravy (např. pomocí izolační zeleně).

Porovnání výsledků pro obě subvarianty R35 pak ukazuje, že:
-

subvarianta Sedliště-jih je z hlediska výsledné expozice obyvatel poněkud méně
příznivá než základní trasa. Rozdíly nejsou zásadní, je však patrný posun směrem k
vyšším pásmům, zejména u PM10 v pásmech 25 - 28 µg.m-3 a 30 - 34 µg.m-3, u PM2,5
pak v pásmu 19 - 20 µg.m-3. Obdobně je tomu u vypočtené míry výskytu konkrétních
zdravotních účinků.

-

subvarianta Janov je příznivější než základní trasa. Ačkoli se tato subvarianta dotýká
pouze cca 1000 obyvatel, jsou ve všech pásmech patrné pozitivní posuny oproti
základní trase - vyšší počet obyvatel v pásmech nižšího rizika a naopak méně
obyvatel v pásmu vyššího rizika.

V okolí tunelu dále Dětřichov nelze vyloučit vznik zdravotního rizika z akutní expozice oxidu
dusičitému. Jedná se však o hypotetické hodnoty, neboť výpočet byl proveden pro únik emisí
pouze portály, bez odvětrání tunelu. Ve skutečnosti zde bude zajištěno odvětrání
vzduchotechnickým zařízením, jehož parametry budou optimalizovány tak, aby bylo toto
riziko vyloučeno.
U expozice ostatním látkám (benzen, CO a polycyklické aromatické uhlovodíky) budou
změny zdravotních rizik vlivem zprovoznění silnice R35 malé. Rozložení pásem nárůstu a
poklesu rizika odpovídá rozložení rozdílových hodnot, které jsou znázorněny na výkresech v
grafické části rozptylové studie.

Vlivy hluku
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky
hluku na lidské zdraví je možné (s určitým zjednodušením) rozdělit na účinky specifické
(poruchy sluchu) a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí
různých systémů organismu. Nespecifické působení hluku je považováno za bezprahové (tj.
nelze stanovit bezpečnou mez, pod níž se již účinek nevyskytuje), v praxi se však pracuje s
určitými mezními hodnotami, nad nimiž se projevuje závislost účinku na hlukové expozici.
Tyto mezní hodnoty, stanovené dle podkladů WHO a SZÚ, uvádějí následující tabulky.

44

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Přehled účinků a mezních hodnot - denní hluk
Účinek

Ukazatel Mezní hodnota

Mírné obtěžování

Lden,venku

50 dB

Silné obtěžování

55 dB

Zhoršená komunikace řečí

55 dB

Ischemická choroba srdeční

60 dB

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí

70 dB

Zdroj: Státní zdravotní ústav a Světová zdravotnická organizace

Přehled účinků a mezních hodnot - noční hluk
Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných
Účinek

Ukazatel

Mezní
hodnota

Biologické účinky Změny v kardiovaskulární aktivitě

*

*

Nabuzení EEG

LAmax,uvnitř

35 dB

Pohyby, počátek pohybů

LAmax,uvnitř

32 dB

Změny v délce různých fází spánku, struktury a
fragmentace spánku

LAmax,uvnitř

35 dB

Buzení během noci nebo příliš brzo ráno

LAmax,uvnitř

42 dB

Prodloužení úvodní fáze spánku, obtížnější
usínání

*

*

Fragmentace spánku, zkrácení doby spánku

*

*

Nárůst průměrné pohyblivosti při spánku

Lnoc,venku

42 dB

Subjektivní
pohoda

Subjektivně vnímané rušení spánku

Lnoc,venku

42 dB

Užívání sedativ a léků navozujících spánek

Lnoc,venku

40 dB

Zdravotní stav

Nespavost vlivem prostředí

Lnoc,venku

42 dB

Ukazatel

Mezní
hodnota

Kvalita spánku

Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných**
Účinek
Biologické vlivy

Změny v hladinách (stresových) hormonů

*

*

Subjektivní
pohoda

Ospalost/únava během následujícího dne a
večera

*

*

Zvýšená podrážděnost během dne

*

*

Zhoršené mezilidské vztahy

*

*

Lnoc,venku

35 dB

Stížnosti
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Zhoršené rozpoznávací schopnosti

*

*

Nespavost

*

*

Lnoc,venku

50 dB

Obezita

*

*

Deprese (u žen)

*

*

Infarkt myokardu

Lnoc,venku

50 dB

*

*

Lnoc,venku

60 dB

*

*

Zvýšený krevní tlak

Snížení očekávané délky života (předčasná
úmrtnost)
Psychické poruchy
(Pracovní) úrazy
Zdroj: Světová zdravotnická organizace

* Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazatele.
**V důsledku omezeného rozsahu podkladů mají mezní hodnoty omezenou váhu; jsou založeny
vesměs na expertním posouzení podkladů. Jsou zde však důkazy nebo kvalitní podklady o příčinném
vztahu. Často jde o rozsáhlé nepřímé důkazy, které ukazují na vztah mezi hlukovou expozicí a
fyziologickými změnami, které mají nepříznivý dopad na zdraví.

Podkladová akustická studie hodnotí hladiny hluku tabelárně pro výpočetní body
charakterizující přilehlou zástavbu či její část:
-

v první části studie jsou hodnoceny body v okolí plánované silnice R35 (i mimo
stávající zdroje hluku), kde je cílem dosáhnout splnění příslušných hlukových limitů z
nové komunikace, hodnocen je tedy pouze stav po realizaci záměru (výpočty pro stav
bez záměru by byly u bodů mimo stávající silnici I/35 bezpředmětné)

-

ve druhé části je vypočtená zátěž v reprezentativních bodech pro jednotlivá sídla v
situaci „bez záměru" a „se záměrem" za účelem vyhodnocení změn hlukové zátěže
vlivem vybudování silnice R35

V rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví pak bylo provedeno zařazení všech výpočtových
bodů z obou skupin podle očekávaných účinků hluku z dopravy na základě mezních hodnot
uvedených v tabulkách.
Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům dle účinků hlukové
zátěže - celé území vč. hluku ze stávajících komunikací
Účinek

Ukazatel

základní

podvarianta
Sedliště - jih

podvarianta
Janov

134

31

18

19

4

0

Silné obtěžování

12

2

0

Zhoršená komunikace řečí

12

2

0

Celkový počet bodů
Účinky hlukové zátěže ve dne
Mírné obtěžování

Lden

46

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Ischemická choroba srdeční

7

1

0

Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí

0

0

0

83

16

16

Subjektivně vnímané rušení spánku

83

16

16

Užívání sedativ a léků navozujících
spánek

102

21

18

Nespavost vlivem prostředí

83

16

16

Zvýšený krevní tlak

12

1

0

Infarkt myokardu

12

1

0

2

0

0

Účinky hlukové zátěže v noci
Vzrůst průměrné pohyblivosti při
spánku

Lden

Psychické poruchy

Z výsledků hodnocení vyplývá, že v části území je nutno očekávat zvýšenou úroveň hluku z
dopravy, která bude u většiny zástavby spojena s rušením spánku, u menší části zástavby
pak (v různé míře) s výskytem projevů obtěžování a se zvýšenou mírou kardiovaskulárního
rizika. Výskyt závažnějších účinků je však vázán výhradně na oblasti podél stávajících silnic
I/17 a I/35, kde sice dojde k snížení míry rizika z hlukové expozice, avšak ne v takové míře,
aby bylo toto riziko zcela eliminováno.
V případě denních hodnot hlukové zátěže byl celkem v 7 bodech v základní variantě (Ostrov,
Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl, Koclířov) a v 1 bodě v podvariantě Sedliště-jih
(Sedliště u Litomyšle) vypočten možný výskyt ischemické choroby srdeční. V případě
nočních hodnot byly v základní variantě vypočteny hodnoty v pásmu možného výskytu
psychických poruch vypočteny ve 2 bodech (Vysoké Mýto, Litomyšl), ve 12 bodech (Ostrov,
Stradouň, Vysoké Mýto, Voštice, Hrušová, Litomyšl, Moravská Třebová, Zámrsk, Vysoké
Mýto, Cerekvice nad Loučnou a Řídký) pak lze očekávat hodnoty v pásmu možného výskytu
zvýšeného krevního tlaku a infarktu myokardu.
Zcela odlišné výsledky se však ukazují v případě, že jsou hodnoceny pouze účinky spojené
pouze s hlukem ze silnice R35. Z výsledků akustické studie vyplývá, že vypočtené hodnoty
se ve všech bodech až na jednu výjimku (dům v lokalitě Český Lačnov) pohybují pod úrovní
55 dB ve dne a 45 dB v noci, což je dáno skutečností, že pro všechny lokality byly
dimenzovány protihlukové clony právě na tyto hodnoty (v lokalitě Český Lačnov není možné
stěny k dosažení těchto hodnot reálně vybudovat, proto je ochrana navržena na úrovni 60 dB
ve dne a 50 dB v noci, s doprovodným zajištěním potřebné úrovně hluku uvnitř budovy).
Tomu pak odpovídá i zařazení bodů do kategorií podle možného zdravotního účinku, jak
ukazuje následující tabulka.
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Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům dle účinků hlukové
zátěže - vlivy hluku ze silnice R35
Účinek

Ukazatel

základní

podvarianta
Sedliště - jih

podvarianta
Janov

108

24

18

2

0

0

Silné obtěžování

0

0

0

Zhoršená komunikace řečí

0

0

0

Ischemická choroba srdeční

0

0

0

Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí

0

0

0

58

11

16

Subjektivně vnímané rušení spánku

58

11

16

Užívání sedativ a léků navozujících
spánek

76

16

18

Nespavost vlivem prostředí

58

11

16

Zvýšený krevní tlak

0

0

0

Infarkt myokardu

0

0

0

Psychické poruchy

0

0

0

Celkový počet bodů
Účinky hlukové zátěže ve dne
Mírné obtěžování

Lden

Účinky hlukové zátěže v noci
Vzrůst průměrné pohyblivosti při
spánku

Lden

Z tabulky je patrné, že vlivy hluku ze silnice R35 je možné hodnotit pro denní dobu jako
mírné, kdy nejvyšší hodnota pro Český Lačnov je na hraně mezi mírným a silným
obtěžováním. Pro noční dobu jsou pak vlivy hodnoceny jako střední, kdy cca u 54 - 70 %
bodů byly vypočteny hodnoty s jednotlivými projevy rušení spánku, nebyly však vypočteny
hladiny hluku nad prahovou hodnotou kardiovaskulárních účinků.
Dále bylo provedeno vyhodnocení změn v celkové úrovni hluku z dopravy (tj. ze
stávajících komunikací i z nové silnice R35) z hlediska dopadů na obyvatele v řešeném
území. Vyhodnocení je provedeno pro tři základní charakteristické účinky dopravního hluku:
-

obtěžování - součet podílu obyvatel s obtěžováním a se silným obtěžováním

-

rušení spánku - součet podílu rušením a se silným rušením spánku

-

kardiovaskulární rizika - procentuelní nárůst výskytu případů infarktu myokardu vlivem
hluku ze silniční dopravy
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Na základě provedeného vyhodnocení pak lze konstatovat, že:
-

v zástavbě podél stávajících silnic I/17 a I/35 dojde k výraznému snížení rizika
kardiovaskulárních onemocnění vlivem hluku. Dle provedeného výpočtu se podíl
případů infarktu myokardu v důsledku dopravního hluku sníží v nejvíce ovlivněných
sídlech o 10 - 20 procentních bodů.

-

současně se neočekává v žádném výpočtovém bodě vznik či nárůst
kardiovaskulárního rizika vlivem provozu silnice R35. To je dáno skutečností, že u
nové komunikace se předpokládá zajištění protihlukové ochrany na úroveň 55 dB ve
dne. Vypočtené hodnoty jsou tak s poměrně výraznou rezervou pod úrovní mezní
hodnoty pro vznik kardiovaskulárního rizika dle Babisch.

-

počet osob s rušením nebo silným rušením spánku se sníží v zástavbě podél silnic
I/17 a I/35 o 14 - 30 %, snížení (o jednotky procent) převládá i v lokalitách, kde bude
působit hluk ze stávající i nové silnice současně. To je dáno skutečností, že doprava
bude odvedena ze současné silnice s žádnou či nevyhovující protihlukovou ochranou
na komunikaci s vybudovanými protihlukovými clonami.

-

nárůst počtu rušených osob je nutno očekávat v místech, kde je silnice R35 vedena
mimo koridor současné I/35. Vzhledem k uvažované protihlukové ochraně je
vypočtený nárůst velmi mírný - do 6 %. Vyšší hodnoty (10 - 12 %) byly zaznamenány
pouze v lokalitě Český Lačnov, kde není technicky možné zajistit snížení hluku na
úroveň 45 dB, proto je zde uvažováno s hodnotou 50 dB v noci a s případnou
ochranou vnitřních prostor domu.

-

obdobně lze hodnotit i změny v podílu obtěžovaných a silně obtěžovaných obyvatel,
kde lze opět očekávat v zástavbě podél stávajících komunikací pokles o 14 - 32 %
obyvatel. U lokalit mimo stávající silnice je možné očekávat nárůst nejvýše do 8 %
obyvatel, opět s výjimkou lokality Český Lačnov, kde bylo vypočteno zvýšení o 15 %
obtěžovaných či silně obtěžovaných osob.

Z výsledků hodnocení tedy vyplývá, že vlivem převedení části dopravního objemu na novou
komunikaci R35 dojde jednoznačně ke snížení celkové úrovně zdravotního rizika z hlukové
expozice obyvatel v řešeném území. Současně nebyly identifikovány žádné objekty, u nichž
by byl vyhodnocen reálný vznik či nárůst zdravotního rizika (konkrétně kardiovaskulárních
onemocnění) v důsledku realizace záměru. To je do značné míry dáno skutečností, že nová
komunikace bude vybavena příslušnými protihlukovými clonami.
U jedné lokality (Český Lačnov) byl vypočten významnější nárůst míry obtěžování hlukem a
rušení spánku. Zde je nutno zajistit splnění limitu pro vnitřní hluk na úrovni 40 dB ve dne a 30
dB v noci. Stejně tak je nutno prověřit po uvedení silnice R35 do provozu hlukové zatížení u
všech nejbližších obytných domů a veškerá protihluková opatření realizovat ve vazbě na
skutečnou akustickou situaci v území.
Z porovnání variant obchvatu Litomyšle se pak jako více zatěžující ukazuje varianta Sedlištějih, která prochází v delším úseku v poměrně výrazném kontaktu s obytnou zástavbou.
Výsledný nárůst hlukové zátěže bude ovšem opět do značné míry omezen díky
protihlukovým clonám. U zástavby dotčené silnicí R35 je v této variantě podíl osob
obtěžovaných a silně obtěžovaných (a rovněž osob s rušením či silným rušením spánku)
vyšší cca o 3 - 4 procentní body oproti základní variantě s tím, že se současně zvýší rozsah
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takto ovlivněné zástavby. Oproti stavu bez výstavby činí nejvyšší nárůst opět 6 % u rušení
spánku a 8 % u obtěžování obyvatel.
Varianta Janov-jih se jeví jako srovnatelná se základní trasou. Vypočtené hodnoty jsou v této
variantě u většiny zástavby vyšší o 1 - 2 procentní body, a to jak pro obtěžování, tak i pro
rušení spánku. To je však dáno pouze nastavením rozsahu protihlukové ochrany, kdy vedení
silnice v mírně větší vzdálenosti umožňuje budovat menší protihlukové stěny, než by bylo
nutno u základní trasy R35.

Socioekonomické vlivy
Posuzovaná stavba je součástí rychlostní silnice R35 Liberec - Hradec Králové - Olomouc Lipník n. B., která bude po svém dokončení nejdelší rychlostní silnicí u nás. Význam této
komunikace z hlediska socioekonomického je zásadní, neboť umožní jednak dopravní
napojení severní Moravy a východních Čech v přímé trase ze směru od Drážďan a jednak
odlehčí dopravu zejména na dálnicích D1, D8 a D11.
Přímo v řešené oblasti se pak vlivy projeví dvojím způsobem. Kvalitní dopravní napojení
řešeného území je obecně podmínkou zásadnějšího ekonomického rozvoje a lze očekávat,
že se tento efekt projeví i v okolí posuzované komunikace. Na druhé straně však může dojít
k poklesu tržeb u podniků, poskytujících služby motoristům na stávající silnici I/35; tento
efekt však bude částečně vyvážen zlepšením životních podmínek v dotčených obcích.

Vlivy na nehodovost
Jednoznačně pozitivní a z hlediska zdraví nejvýznamnější vliv bude mít výstavba silnice na
nehodovost. Významně se sníží riziko dopravních nehod, což je dáno lepšími vlastnostmi
komunikace, zlepšením rozhledových poměrů, vyloučením protisměrného provozu a
úrovňových křižovatek, pohybu chodců, pomalých vozidel a cyklistů.
Snížení nehodovosti (a zvýšení faktorů pohody) bude mít vliv jednak na samotné řidiče, ale
hlavně na obyvatele obcí, kteří jsou v současnosti vystaveni nebezpečí konfliktu s automobily
projíždějícími skrz obytnou zástavbu, v bezprostředním střetu s trasami pěší dopravy.

Návrh opatření
Z výsledků hodnocení vlivů na zdraví obyvatel vyplynulo, že vybudování silnice R35 přinese
poměrně významné snížení rizika z expozice obyvatel znečišťujícím látkám (zejména
suspendovaným částicím) a hluku, očekávat lze i snížení počtu dopravních nehod s účastí
chodců. Přesto však existují části zástavby, u níž naopak nová komunikace způsobí nárůst
zátěže. Z tohoto důvodu je zapotřebí doprovodit realizaci komunikace soustavou
následujících ochranných opatření, která uvedené riziko eliminují či alespoň sníží na
přijatelnou míru:
-

provést optimalizaci odvětrání tunelu Dětřichov, která zajistí snížení maximálních
hodinových koncentrací N02 ve stavu po výstavbě R35 pod úroveň 200 µg.m-3
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-

zajistit výsadby izolační zeleně s protiprašnou a protihlukovou funkcí v místech
kontaktu silnice s obytnou zástavbou

-

vybudovat protihlukové clony v rozsahu nutném ke splnění limitu 55 dB ve dne a 45
dB v noci

-

v místech, kde není možné zajistit splnění limitu pro vnější hluk na úroveň 55 dB ve
dne a 45 dB v noci (dle akustické studie jde jen o jeden dům v lokalitě Český Lačnov)
dimenzovat clonu na 60 dB ve dne a 50 dB v noci a současně zajistit splnění limitu
pro vnitřní hluk na úrovni 40 dB ve dne a 30 dB v noci

-

po uvedení silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných
objektů a v případě překročení hygienických limitů realizovat dodatečná protihluková
opatření

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.5. Vlivy na podzemní vody
Ovlivnění vodárenských zdrojů
Přehled možného ovlivnění všech vodárenských zdrojů v okolí trasy komunikace je uveden v
tabulce.
Vodárenské zdroje v okolí navržené trasy silnice R35
č.

Název

OP Umístění PHO vzhledem k Stav využívání
trase
vodního zdroje

Ovlivnění

Vodní zdroje s vyhlášeným ochranným pásmem
1

Cerekvice nad 2.
Loučnou - Pekla

trasa zasahuje do pásma využíván skupinou velmi pravděpodobné
v km 47,5 až 49,5 a v km obcí
49,5-51,0 vede v blízkosti
OP

2

Bohuňovice

1. st. 1,1 km SSV
od km 51

2.

využíván pro obec málo pravděpodobné

2. st. v trase km 51,5
3

Benátky

1.

1,4 km jižně od km 60,5

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

4

Čistá

2.

2 km jižně od km 59,5

využíván pro obec nepravděpodobné

5

Janov

2.

trasa zasahuje do pásma využíván pro obec málo pravděpodobné
v km 63,6 až 66,1
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6

Kunčina

2.

2,5 km jižně od km 86

využíván pro obec nepravděpodobné

7

Němčice

1.

3 km SV od km 60

využíván pro obec nepravděpodobné

8

Pazucha

1.

1,3 km S od km 59,5

využíván pro obec nepravděpodobné

Vodní zdroje bez vyhlášeného ochranného pásma, ale reálně využívané obcemi (dle PRVK
Pardubického kraje)
Ostrov, pramenní vývěr Pod 1,1 km JJZ od km 30,7
Jilmem

využíván pro obec nepravděpodobné

Trusnov, Opočno

450 km S od km 31,4

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

Stradouň

900 m JJV od km 33

využíván pro ZD a nepravděpodobné
motorest

Litomyšl Li-1

400 m JJV od km 54,5
(var. Sedliště-jih)

využíván pro město málo pravděpodobné

Opatovec HV-1

700 m SV od km 71,3

využíván pro obec velmi málo
pravděpodobné

Opatov OV-1 Vigona

1,3 km SZ od km 76,5

využíván pro obec málo pravděpodobné

Dětřichov - studna

650 m JV od km 75,5

využíván pro obec nepravděpodobné

Mladějov - štola

550 m SSV od km 80,6

využíván skupinou pravděpodobné
obcí

Mladějov - jímací zářez

1 km SSV od km 80,7

využíván skupinou pravděpodobné
obcí

* bližší hodnocení hydrogeologického režimu je popsáno níže (část „Tunel Dětřichov")

Jak je z tabulky patrné, vliv na zdroje podzemní vody může mít komunikace zejména v
následujících místech.
Vodní zdroj Cerekvice nad Loučnou - Pekla: zde je ovlivnění velmi pravděpodobné, jelikož
je trasa nové komunikace v km 47,5 - 49,5 vedena ochranným pásmem 2. stupně. Následně
směrem k východu v km 49,5 - 51,0 vede trasa v blízkosti OP 2. stupně ve vzdálenosti 30 200 m. Pokud by komunikace v km 50,8 - 58,0 byla vedena variantou Sedliště - jih, bude
úsek mezi MÚK Cerekvice a Nedošínem veden rovněž v blízkosti OP 2. stupně ve
vzdálenosti cca 100 - 200 m. Zdroj je využíván Vysokým Mýtem a skupinou obcí.
Komunikace R35 zde bude vedena v náspu a Loučná bude přemostěna.
Již zmíněný Hydrogeologický posudek OHGS1 uvádí následující rizika pro vodní režim
lokality: „ ... stavba je vedena v prostoru přirozeného odvodnění jižní části hydrogeologicky
mimořádně významného rajónu 4270 Vysokomýtská synklinála a množství zde vyvěrající
vody jak do kvartérních náplavů, tak přímo do povrchového toku Loučné činí několik set l/s.
Kromě tohoto přírodního odvodnění s množstvím dokumentovaných vývěrů podzemní vody
jsou zde navíc v těsné blízkosti plánované komunikace situovány průzkumné vrty do
svrchnokřídového horninového souboru, s jejichž vodárenským využitím se kalkuluje. Ve
1

S. Šeda, OHGS, s.r.o. (2009): Hydrogeologický posudek Cerekvice nad Loučnou - Pekla, Rychlostní
komunikace R-35
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stádiu projektu pro stavební povolení je např. vrt LO-15/4, který má být doplňujícím zdrojem
ke studni S-1 a jeho využitelná vydatnost činí přes 100 l/s, perspektivně se uvažuje i s
využitím dalších vrtů, především vrtu LO-15/1. Riziko pro zdejší vodní režim si proto
dovolujeme charakterizovat takto:
-

vlastní výstavba komunikace na náspu uprostřed území, kde na povrch vyvěrá až
několik set l/s podzemní vody, povede velmi pravděpodobně, uvážíme-li, že násyp
musí být vybudován na dostatečně únosné základové půdě, a nutné proto bude
odstranění nivních hlín do hloubky minimálně 1 až 2 m, k obnažení výronů podzemní
vody a tím ke změně jejich tlakových poměrů na rozsáhlé ploše s podmíněně
akceptovatelným nebo dokonce neakceptovatelným dopadem na vydatnost a
případně i jakost současných či potenciálně využívaných zdrojů;

-

výstavba mostního objektu přes Loučnou je riziková především svým plánovaným
hlubším založením do zvodnělého svrchnokřídového horninového souboru, ale na
rozdíl od náspu se jedná o technicky zvládnutelný proces pouze s krátkodobým, tedy
podmíněně akceptovatelným vlivem na vodní režim;

-

provoz na rychlostní komunikaci uprostřed ochranného pásma velmi významného
zdroje vody je rizikový z pohledu potenciálního ovlivnění kvality vody, ochrana zdroje
vody přijetím účinných opatření ve fázi přípravy, stavby a provozu komunikace bude
sice technicky náročná, ale je technicky řešitelná.

Trasa rychlostní komunikace R35 územím ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje
využívaného v jímacím území Cerekvice nad Loučnou - Pekla je riziková a míra tohoto rizika
je taková, že po detailním prověření dopadů stavby a provozu komunikace na vodní režim
může dojít k nepovolení stavby v navrženém prostoru. Doporučení je proto následující:
-

přemístit trasu rychlostní komunikace mimo území 1. zóny ochranného pásma 2.
stupně jímacího území Cerekvice nad Loučnou - Pekla, neboť riziko ovlivnění
vodního režimu při současné exploataci podzemní vody mělkým zdrojem S-1 se jeví
jako neúměrně vysoké;

-

pokud by toto přemístění bylo v kontextu jiných limitů nereálné, doporučujeme ještě v
rámci procesu EIA provést podrobný hydrogeologický průzkum lokality, na základě
kterého by bylo možno v závěrečném stanovisku k projednávání záměru v rámci
procesu EIA jasně specifikovat podmínky přípravy, výstavby a provozu komunikace
zahrnujících přijetí opatření k prevenci, vyloučení a snížení rizika pro vodní
ekosystém a možných kompenzačních opatření.

Vyjdeme-li z předpokladu, že mělká zvodeň využívaná zdrojem S-1 je skutečně významně
ohrozitelná a její ochrana by byla na základě provedeného průzkumu nerealizovatelná nebo
neúměrně náročná, jako jedno z možných řešení se jeví náhrada, resp. doplnění mělkého
zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným, který v daném případě představuje např.
jímání hlubší zvodně prostřednictvím vrtu LO-15/4."
K výše uvedeným doporučením hydrogeologického posudku OHGS lze uvést následující
závěry:
-

Přemístění trasy rychlostní komunikace je vzhledem k vymezení 1. zóny ochranného
pásma 2. stupně nereálné, neboť 1. zóna zde zasahuje až ke stávající komunikaci
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I/35 a zahrnuje tak v daném místě celý prostor, kudy je možné trasu silnice vést. Je
však nezbytné prověřit možnost posunu trasy směrem na jih co nejblíže ke stávající
silnici I/35 a tím i co nejblíže k hranici 1. zóny ochranného pásma 2. stupně.
-

Provedení podrobného hydrogeologického průzkumu lokality je nezbytné, nicméně
jej není možno provést v rámci procesu EIA. Provedení podrobného HG průzkumu v
rozsahu tak, jak jej požaduje citovaný posudek OHGS, je úkolem dalšího stupně
projektové dokumentace. Před zahájením prací podrobného hydrogeologického
průzkumu doporučujeme zpracovat projekt průzkumu, ve kterém budou jasně
stanoveny metodika, rozsah a cíle tohoto průzkumu.

-

Je nutno zajistit monitoring stavu a kvality podzemních vod zejména během
stavebních prací, ale i v období před a po zahájení stavby.

-

Nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným. Tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby.

Vodní zdroj Bohuňovice: trasa komunikace protíná okraj předběžného návrhu ochranného
pásma 2. stupně, které zatím nebylo vyhlášeno. Jedná se o km 51,4 - 51,65, kde bude
komunikace vedena zčásti v zářezu o hloubce až 4 m a zčásti v násypu. V základní variantě
je v prostoru navrženého OP lokalizována MÚK Řídký. Z dostupné archivní geologické
dokumentace lze předpokládat, že zářez nebude zasahovat pod hladinu podzemní vody a k
přímému ovlivnění horizontu tedy nedojde. Tento předpoklad však doporučujeme ověřit v
další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Janov: trasa komunikace protíná severovýchodní okraj předběžného návrhu
ochranného pásma 2. stupně, které nebylo vyhlášeno. Jedná se o km 63,6 - 66,1, kde bude
komunikace vedena převážně v úrovni povrchu terénu nebo v mělkém zářezu. Navíc je v
tomto úseku nová komunikace již vybudována. S ohledem na tyto skutečnosti lze tedy
předpokládat, že k přímému ovlivnění horizontu nedojde. Tento předpoklad rovněž
doporučujeme ověřit v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Vraclav: trasa komunikace bude pod vrchem Homole vedena v tunelu
hlubokém 22,5 m, takže niveleta komunikace je navržena pod úrovní hladiny podzemní vody.
Vzdálenost komunikace od vlastního vodního zdroje je cca 1 km. Vodní zdroj Vraclav nemá
vyhlášeno ochranné pásmo, nicméně obec uvažuje s jeho budoucím využitím. Případné
ovlivnění vodního zdroje výstavbou tunelu je nutno ověřit provedením hydrogeologického
průzkumu.
Vodní zdroj Trusnov - Opočno: komunikace je navržena ve vzdálenosti 450 m od vodního
zdroje, bude zde vedena na násypu (km 30,7 - 31,5). K zásahům do podloží tedy nedojde a
ovlivnění vodního zdroje je tak velmi málo pravděpodobné.
Vodní zdroj Litomyšl, vrt Li-1: trasa komunikace ve variantě Sedliště-jih vede ve vzdálenosti
400 m od vodního zdroje. Komunikace zde v km 55,0 - 56,5 vede v zářezu o průměrné
hloubce 5-6 m a maximálně 8,5 m pod stávajícím povrchem terénu. V tomto staničení trasa
komunikace přetíná terénní depresi, která ústí do údolí Loučné přibližně v místě řešeného
vodního zdroje. Zářez bude prováděn ve vápnitých jílovcích rohateckých vrstev (coniak),
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které z hydrogeologického hlediska plní funkci izolátoru, a nejsou tedy významné z hlediska
vodohospodářského využití. V této fázi dokumentace nejsou k dispozici přesnější údaje o
hloubce hladiny podzemní vody v místě budoucího zářezu rychlostní komunikace, a nelze
tedy jednoznačně stanovit, zda zářezem bude zastižen horizont podzemní vody v místní
mělké depresi. Pokud ano, k určitému ovlivnění horizontu v místě zářezu může dojít. Tento
horizont v jílovcích rohateckých vrstev má pouze lokální význam. Hlavním dotačním prvkem
vodního zdroje, který se nachází přímo v údolí Loučné, jsou kolektory vázané na sedimenty
bělohorského a jizerského souvrství (spodní a střední turon), které se nacházejí jihozápadně
od vodního zdroje, tedy na opačné straně než je uvažovaný zářez komunikace. Lze tedy
předpokládat, že ovlivnění tohoto zdroje komunikací R35 je málo pravděpodobné. Tento
předpoklad bude ověřen v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroj Opatovec, vrt HV-1: komunikace je navržena ve vzdálenosti 700 m od vodního
zdroje, bude zde v km 70 - 72 vedena na násypu. K zásahům do podloží tedy nedojde a
ovlivnění vodního zdroje je tak velmi málo pravděpodobné.
Vodní zdroj Opatov, vrt OV-1: komunikace je navržena ve vzdálenosti 1,3 km od vodního
zdroje, bude zde v km 75 - 76 vedena na násypu a v km 76 - 77 v zářezu hloubky 5 - 7 m.
Podle dostupných podkladů lze předpokládat, že zářezem nebude zastižena hladina
podzemní vody a ovlivnění vodního zdroje je tak málo pravděpodobné. Tento předpoklad
doporučujeme ověřit v další etapě průzkumných prací.
Vodní zdroje Mladějov: možnost ovlivnění těchto vodních zdrojů a nástin podmínek
realizace tunelu byly popsány v orientačním geotechnickém průzkumu společnosti AZ
Consult. Hlavní pasáže tohoto průzkumu týkající se vlivu stavby na podzemní vodu jsou
uvedeny níže, v části „Tunel Dětřichov".
Komunikace nikde nezasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů, ale v km
30,0 - 81,6 zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemní vody CHOPAV
Východočeská křída.

Zářezy a tunely v trase komunikace
Z hlediska možného ovlivnění zdrojů podzemní vody je nutno věnovat
pozornost zejména úsekům, kde bude rychlostní komunikace vedena v hlubších
zářezech, zasahujících až pod úroveň ustálené hladiny podzemní vody a úsekům, kde
bude vedena přímo přes ochranná pásma těchto zdrojů.
Lokální studny mohou být výstavbou komunikace zasaženy v těchto úsecích:
-

Vraclav, km 35,5 - 40,0, kde je vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod
povrchem (viz komentář níže)

-

Vysoké Mýto západ, km 38,5 - 39,1, kde bude rychlostní komunikace vedena v
zářezu hloubky 6 - 8 m.

-

Peklovce, km 40,7 - 41,6, kde bude rychlostní komunikace vedena v zářezu
průměrné hloubky 5 m.

-

Hrušová, km 46,6 - 47,2, kde bude komunikace vedena v zářezu o hloubce 5 - 6 m
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-

Cerekvice nad Loučnou, km 48,9 - 49,5, komunikace bude vedena v zářezu o
hloubce 7 - 8 m

-

Sedliště, km 50,1 - 51,5 a 51,7 - 53,0, v celém úseku bude komunikace vedena v
zářezu o hloubce až 10 m

-

Litomyšl sever km 56,2 - 57,6, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 9 - 10 m

-

Strakov, km 59,9 - 63,3, rychlostní komunikace bude vedena v zářezu o hloubce až
13 m

-

Opatovec, km 73,2 - 74,9, zářez o průměrné hloubce 5 - 6 m, maximálně pak až 10 m

-

Dětřichov, km 77,9 - 81,6, kde se nachází tunel pod Mladějovským vrchem v hloubce
až 180 m pod jeho vrcholem (viz komentář níže)

-

Kunčina, km 85,6 - 86,2, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 9 - 11 m

-

Radišov, km 87,0 - 87,6, komunikace bude vedena v zářezu hlubokém 6 - 9 m

-

Staré Město východ, km 89,3 - 91,2, komunikace bude vedena v zářezu o hloubce až
9m

Všechny výše uvedené zářezy R35 budou realizovány převážně nad hladinou podzemní
vody prakticky v celém řešeném úseku, pouze výjimečně mohou zasáhnout mělko pod ní.
Proto nepředpokládáme, že by při jejich realizaci došlo k ovlivnění hydrogeologických
poměrů zájmového území. Tento předpoklad bude nutno ověřit v další etapě průzkumných
prací. Ve zbývajících částech trasy komunikace ovlivnění vodních zdrojů nepředpokládáme z
důvodu vedení komunikace většinou po povrchu terénu nebo na náspech.

Tunel Vraclav
Tunel projektovaný v km 35,49 - 35,95 (délka 475 m) bude ve své nejhlubší části pod vrchem
Homole 22,5 m hluboko pod povrchem terénu. Tunel bude zasahovat do zvodnělých
struktur. Proto je nezbytné této části trasy věnovat náležitou pozornost a provést zde v rámci
další přípravy projektu geotechnický a hydrogeologický průzkum, na základě kterého bude
možno provést posouzení vlivu výstavby tunelu na režim podzemních vod.

Tunel Dětřichov
Tunel projektovaný v km 77,94 - 81,64 bude ve své nejhlubší části pod Mladějovským
vrchem až 180 m hluboko pod povrchem terénu. Tunel na rozdíl od všech výše uvedených
zářezů bude zasahovat do zvodnělých struktur. Pro tunel byl zpracován orientační
geotechnický průzkum (J. Suchý, J. Starý - AZ Consult Ústí nad Labem 2006), v rámci
kterého bylo provedeno posouzení vlivu výstavby tunelu na režim podzemních vod, které se
zabývá změnami hydrogeologického režimu během výstavby tunelu. V závěru tohoto
posouzení je uvedeno, že: „stavba protíná tři kolektory v pásmu křídy, z nichž dva jsou v
pásmu nasycení podzemní vody v režimu volné hladiny.... Spodní kolektor A představuje v
nejnepříznivějším místě průsak do tunelu o hodnotě cca 0,001 l.s-1 na jeden metr tunelu (oba
tubusy). Prostřední kolektor neovlivňuje v pásmu nasycení tunel. Vrchní kolektor je tunelem
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protnut v pásmu nasycení a režim podzemní vody byl studován pro dvě varianty během
výstavby:
a) sanace výrubu pomocí stříkaného betonu tl. 20 cm. Celkový průsak do tunelu činí na
metr běžný cca 0,057 l.s-1 a snížení hladiny podzemní vody v oblasti obce Dětřichov činí
cca 4,7 m.
b) sanace výrubu pomocí stříkaného betonu a sanace tryskovou injektáží do hloubky cca
5 m proti průsakům. Celkový průsak do tunelu činí na metr běžný cca 0,018 l.s-1 a snížení
hladiny podzemní vody v oblasti obce Dětřichov činí cca 1,4 m."
Z výše uvedených závěrů vyplývá, že snížení hladiny podzemní vody v oblasti obce
Dětřichov je možné významně omezit volbou vhodné technologie výstavby tunelu.
Zhodnocení vlivu tunelu po dokončení stavby je uvedeno v následujícím odstavci:
„Změny hydrogeologických charakteristik horninového prostředí očekáváme v určitém
měřítku všude, kde dojde k použití těžké vrtné techniky nebo výbušnin. Bude se jednat
především o lokální změnu propustnosti horninového souboru a případně o změnu tlakových
poměrů ve zvodních, pokud práce budou probíhat v zóně saturace. Při budování tunelů
celkově dochází k uvolnění hydraulických poměrů v puklinovém systému, což se projevuje v
zastižení přítoků podzemní vody v různé intenzitě podle charakteru a velikosti oběhového
systému. V přírodním prostředí se vytváří nový element, a to výrazná drenáž, která, pokud
by nebyla nikterak usměrňována, ovlivní tlakové poměry v okolí tunelu do vzdálenosti desítky
až stovky metrů a eventuálně také způsobí změnu průtoku v povrchových tocích. Řádně
provedené průzkumné práce by proto měly být nejúčinnějším nástrojem prevence
případných negativních vlivů stavby na podzemní a povrchové vody."
V závěru uvedeného orientačního geotechnického průzkumu je uvedeno:
„Z hlediska prostorového umístění tunelu lze konstatovat, že výstavba tunelu pro silnici R35
pod Mladějovským vrchem je velice vhodná (umístění v oblasti hydrologických a
hydrogeologických rozvodnic, nepřítomnost kolektorů s napjatými hladinami podzemních
vod, řídce obydlená oblast)...
Z hlediska proveditelnosti záměru a vlivu jeho dopadů na vodní a vodu vázané ekosystémy
lze konstatovat, že za podmínek použití vhodných technologických postupů, při výstavbě
tunelu (sanační injektáž výrubu, ochranná opatření pro zabránění úniku látek škodlivých
vodám do podzemních a povrchových vod) a za podmínky kalkulace s možnými
kompenzačními opatřeními při uvažovaných negativních změnách hydrologického režimu
oblasti (možná ztráta vydatnosti využívaných pramenných vývěrů a studen či vodnatosti
Dětřichovského potoka) je záměr navrženého tunelového vedení trasy proveditelný a
akceptovatelný."

Vlivy na kvalitu podzemních vod
Z dostupných výsledků monitorování kvality podzemní vody v okolí již provozovaných
komunikací vyplývá, že ohrožení kvality podzemních vod silničním provozem není výrazné,
přesto tuto otázku nelze ponechat bez povšimnutí. Během provozu komunikace bude nutno
provádět monitorování kvality podzemních i povrchových vod a v případě překročení
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stanovených mezí bude nutno realizovat nápravná opatření. Provozem komunikace může
dojít k ohrožení kvality podzemních vod při haváriích motorových vozidel a cisteren. Těmto
rizikům je nutno předejít pomocí příslušných technických opatření (systémem záchytných
sedimentačních nádrží - viz dále).
V tomto směru je třeba upozornit, že stávající komunikace I/35 již v současnosti významně
ovlivňuje kvalitu podzemní vody odebírané ze soukromých studní situovaných v její blízkosti.
Stávající silnice není schopna vzhledem ke svému stavu a vybavenosti zabránit při
budoucím nárůstu intenzity dopravy ovlivnění kvality podzemní vody z běžného provozu a z
havárií.

Doporučená opatření
Vliv realizace stavby na podzemní vodu musí být minimalizován optimálním technologickým
postupem výstavby navrženým na základě předběžného a podrobného geotechnického a
hydrogeologického průzkumu, který bude proveden v rámci DUR.
Před zahájením výstavby komunikace je zapotřebí v rámci předběžného a podrobného
geotechnického průzkumu provést monitoring podzemních vod širšího okolí uvedených čtyř
vodních zdrojů. Do monitoringu, který se bude v rámci projektové přípravy výstavby i provozu
komunikace provádět, je nutno vybrat pozorovací objekty, které mohou signalizovat vliv
výstavby a provozu komunikace na využívané množství nebo kvalitu vodního zdroje.
Vzhledem k blízkosti komunikace u vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou Pekla není
možné zanedbat možnost případného narušení hydrogeologického režimu oblasti.
Pravděpodobnost ovlivnění zdroje bude nezbytné v dalších stupních projektové
dokumentace po přesném zaměření trasy prověřit hydrogeologickým průzkumem.
Obdobně je nutno ověřit případné ovlivnění lokálních zdrojů podzemní vody v úsecích, kde
bude komunikace vedena v zářezu, a to v pásu minimální šíře 500 m na obě strany od
podélné osy. Součástí tohoto průzkumu bude i pasportizace stávajících studní, a to i s
ohledem na umístění větší části stavby v CHOPAV Východočeská křída.
S ohledem na možnost ovlivnění kvality podzemních vod je během následných průzkumných
prací vhodné detailně posoudit propustnostní charakteristiky kvartérního patra a vymapovat
úseky potenciálně nebezpečné z hlediska rychlé infiltrace. Možnost negativního ovlivnění
kvality podzemních vod musí být minimalizována doplněním trasy nové komunikace
systémem záchytných sedimentačních nádrží DUN s vyšší četností tam, kde průzkum zjistí
připovrchové patro s vyšší průlinovou propustností.

Zasakování dešťových vod z komunikace
Samotná vhodnost likvidace srážkových vod zasakováním do geologického prostředí je
podmíněna geologickými a hydrogeologickými poměry, klimatickými poměry i vlastním
návrhem vsakovacího objektu, který vychází z přírodních podmínek. Na základě rozboru
srážek bude při ploše komunikace a dalších zpevněných ploch určeno celkové množství
vody, které je třeba zasáknout. Při uvážení tohoto objemu vod, které má geologické prostředí
pojmout a propustnostních parametrů daných zemin je pak možné navrhnout vlastní
uspořádání vsakovacích objektů.
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Dle Jetela (Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve
vrtech, 1982), který podle koeficientu filtrace vymezuje celkem 8 tříd propustnosti, lze
hodnotit prostředí kvartérních zemin i křídových jemnozrnných sedimentů ve svrchních
polohách třídami propustnosti VI - VII, slabě až velmi slabě propustné s koeficientem filtrace
kf = n.10-7 až n.10-8 m.s-1. Výjimkou jsou výše popsané úseky km 35,5 - 37,0; 61,0 - 70,0;
74,0 - 81,0, kde je předkvartérní podloží tvořeno křídovými vápnitými pískovci a v km 81,0 87,0, kde je tvořeno permskými akrózovými pískovci a slepenci. V těchto úsecích je možno
předpokládat zhruba o řád vyšší infiltrační parametry předkvartérního podkladu s
koeficientem filtrace kf = n.10-6 až n.10-7 m.s -1. Jedná se tedy o prostředí s třídami
propustnosti V - VI, dosti slabě až slabě propustné. Dále je třeba si uvědomit, že pískovce
jsou v uvedených úsecích překryty kvartérními sedimenty s nižší třídou propustnosti.
Z hlediska možnosti vsaku vod z povrchu komunikace do podloží je proto nutno hodnotit
infiltrační parametry území jako celku předběžně jako spíše nepříznivé. Nevhodnost je dána
relativně nízkou propustností místního kvartérního pokryvu, ale i pelitických křídových
sedimentů v podloží. Ani úseky s výskytem pískovců nejsou nijak výrazně propustnější, jejich
koeficient filtrace je příznivější pouze o jeden řád. Při návrhu systému vsakování je tedy
nezbytné volit plošné zasakovací prvky. V každém případě bude vhodné na základě
výsledků předběžného a podrobného průzkumu stanovit místa pro zasakovací objekty v
oblastech s relativně vyšší lokální propustností. Při návrhu likvidace vod z komunikace
vsakováním je dále nutno řešit možnost kvalitativního ovlivnění vod například výstavbou
usazovacích nádrží apod.
Návrh retenčních a zasakovacích prvků musí minimalizovat riziko ohrožení a kontaminaci
podzemních vod znečišťujícími látkami.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.5. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že jedná o
nejvýznamnější vlivy uvažovaného záměru, byla k nim stanovena řada podmínek návrhu
stanoviska EIA. V případě jímacího území Cerekvice nad Loučnou – Pekla je doporučeno
prověřit možnost přesunu trasy záměu co nejvíce na jih.

D.I.6. Vliv na povrchové vody
Výstavba silnice R35 ovlivní vodoteče ve své blízkosti především odtokem dešťových vod z
komunikace, a to jak z hlediska jejich množství, tak i s ohledem na jejich složení. Přeložky
vodních toků se při výstavbě nové silnice nepředpokládají.

Vlivy v období výstavby
V rámci přípravy území dojde k odstranění vegetace a půdy z povrchu stavební plochy, a tím
ke zvýšení rizika odnosu pevných látek do vodotečí. Je proto nezbytně nutné u

59

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

nejvýznamnějších vodotečí realizovat technická opatření proti případnému splachu pevných
látek přívalovými srážkami (např. usazovací nádrže). Ochrana vodotečí též musí být
provedena pro havarijní úkapy ropných látek. Veškerá údržba stavebních strojů bude
prováděna mimo plochu zařízení staveniště, stroje budou udržovány v řádném technickém
stavu. Pohonné hmoty nebudou skladovány v místech, kde by mohly ohrozit vodní toky.
Ovlivnění vod splaškovými vodami se nepředpokládá, zaměstnanci stavby budou využívat
mobilní chemické WC.

Vlivy v období provozu - kvantitativní ovlivnění
Výstavbou komunikace dojde ke zpevnění části povrchu, a tím ke zvýšení odtoku. Voda
bude svedena do vodotečí nebo zasakována.
Tab. uvádí měrný odtok z 1 km silnice pro patnáctiminutový návrhový déšť 130 l.s.-1ha-1 a pro
průměrný celkový úhrn srážek 725 mm ročně. V další tabulce je uveden odtok do
jednotlivých vodních toků. Při výpočtu bylo uvažováno odvodnění celého úseku s jednotným
směrem sklonu nepřerušeného mostem, tj. nebylo uvažováno odvádění vody do
zasakovacích příkopů mimo mostní objekty delší než 20 m. Tabulka tak ukazuje maximální
ovlivnění vodních toků dešťovými vodami ze silnice - skutečné ovlivnění průtoků bude nižší,
neboť vypočtené maximální hodnoty překračují kapacitu kanalizace, a proto bude nutné po
trase vybudovat zasakovací prvky. Do vodotečí tak bude odváděna dešťová voda z kratšího
úseku, než je uvedeno v tabulce.
Odtok vody z 1 km vozovky silnice R35
Příčné uspořádání

2

šířka (m) plocha (m )

Střední dělící pruh

koef. redukovaná
2
odtoku plocha (m )

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

3

3 000

0,5

1 500

19,5

1 088

15

15 000

0,9

13 500

175,5

9 788

Vnitřní vodící proužky

1

1 000

0,9

900

11,7

653

Vnější vodící proužky

0,5

500

0,9

450

5,9

326

Zpevněné krajnice

5

5 000

0,9

4 500

58,5

3 263

Nezpevněné krajnice

1

1 000

0,5

500

6,5

363

21 350

277,6

15 479

Jízdní pruhy

Celkem

25 500

Odtok vody do jednotlivých vodních toků
Základní trasa a varianta Janov
ÚsekRecipient

Odtok při
Roční Průměrný
navýšení
dešti 130
odtok
průtok pnůměrného
-1
3
-1
l/s/ha (l.s ) (m .rok )
Qa (l/s) průtoku ΔQa
(l/s)

28,234 - 30,930Loučná

964

37 299

1 930

1,2

48,330 - 49,163Loučná

298

11 524

1 930

0,4

49,163 - 51,590Končinský potok

868

33 857

275

1,1

27

968

4,5

0,0

46,570 - 46,645bezejmenný tok - levostranný
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přítok Loučné od Hrušové
45,840 - 46,570Blahovský potok

261

9 889

46

0,3

0

0

38

0,0

38,282 - 40,470bezejmenný tok - levostranný
přítok Loučné od Šnakova

706

25 451

11

0,8

35,005 - 35,485bezejmenný tok - vodoteč od
Vraclavi

172

6 272

30

0,2

1 210

44 476

169

1,4

465

16 549

22

0,5

-bezejmenný tok - levostranný
přítok Blahovského potoka od
Džbánova

0

0

29

0,0

43,910 - 45,840bezejmenný tok - levostranný
přítok Blahovského potoka od
Hájku

690

24 550

2

0,8

1 319

23 267

70

0,7

320

11 660

9,5

0,4

0

0

3

0,0

40,630 - 41,210bezejmenný tok - levostranný
přítok Vanického potoka severně
od Vrchů

207

7 434

2

0,2

75,460 - 77,070Třebovka

576

28 121

216

0,9

69,440 - 70,800Mikulečský potok

486

21 089

51

0,7

0

0

2

0,0

71,256 - 71,256bezejmenný tok - přítok do
nádrže Pařez od jihu

361

16 593

12

0,5

77,070 - 77,940 Dětrichovský potok

311

15 647

45

0,5

82,920 - 83,220 Červenohorský potok

107

4 185

4,8

0,1

84,010 - 84,090 Za nádražím

29

1 114

5,2

0,0

86,570 - 86,790 Radišovský potok

79

3 065

2

0,1

915

35 417

14,7

1,1

-Kornický potok

32,101 - 35,485Bětnický potok (Svařeňka)
30,800 - 32,101Ostrovský potok

42,150 - 45,840Knířovský potok
41,210 - 42,105Vanický potok
-bezejmenný tok - levostranný
přítok Vanického potoka
východně od Vrchů

-bezejmenný tok - levostranný
přítok jižního přítoku nádrže
Pařez

88,840 - 91,400 bezejmenný tok - levý přítok
Třebařovského potoka

61

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Varianta Sedliště - jih
Úsek

Recipient

Odtok při
Roční Průměrný
dešti 130
odtok
průtok
-1
3
-1
l/s/ha (l.s ) (m .rok )
Qa (l/s)

Průměrné
navýšení
průtoku ΔQa
(l/s)

49,163 - 51,100 Končinský potok

578

34 805

275

1,1

51,865 - 53,645 Kornický potok

531

30 442

38

1,0

Vzhledem k průměrným i minimálním průtokům v ovlivněných vodotečích a vzhledem k
předpokládaným objemům odtékající vody při návrhovém dešti s periodicitou 1x za rok a
délkou trvání 15 min, které často převyšují průměrné průtoky ve vodotečích, je nezbytné
vybudovat u odvodňovacích zařízení retenční nádrže, které rozloží špičkové průtoky do
delšího časového období a sníží tak kvantitativní ovlivnění vodních toků. Návrh retenčních
nádrží musí být proveden v rámci DUR po přesnějším zaměření trasy.
Zvýšení celkového ročního objemu odváděné vody představuje ve většině případů zlomek
průtoků ve vodotečích, navýšení nepřesahuje 12 % stávajících průtoků. Jak bylo uvedeno
výše, bude navýšení ve skutečnosti nižší, uvedená čísla představují maximální možný stav.
Výjimkou je levostranný přítok Blahovského potoka (křížení v km 43,910), kde navýšení
průměrného průtoku činí 40 % průtoku stávajícího potoka. V tomto případě je nutné zkrátit
úsek odvodňovaný do vodoteče a zaústit vzdálenější části kanalizace do vsakovacích
příkopů.
Dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží je třeba provádět též s
ohledem na kapacitu koryta. To je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné (např. potok Gregorka v Litomyšli).
Určité ovlivnění odtoku vody je možné očekávat v místech, kde silnice v náspu bude
zabraňovat v odtoku z míst umístěných na svahu nad komunikací. Bez dalších opatření by v
těchto místech mohlo docházet k vytváření rozsáhlejších podmáčených nebo zamokřených
ploch. Po definitivním směrovém a výškovém zaměření trasy je v těchto místech třeba
navrhnout účinnou soustavu odvodňovacích prvků (trub), které umožní odtok vody po svahu
níže. Pro zabránění erozního působení soustředěného odtoku je třeba na výtoku z těchto
trub vybudovat zasakovací příkopy nebo trativody.

Vlivy v období provozu - kvalitativní ovlivnění
Ke kontaminaci povrchových vod dochází odtékající srážkovou vodou ze zpevněného
povrchu silnice. Za nejdůležitější znečišťující látky je možné označit chloridy a sodné ionty ze
zimního posypu, ropné látky z úkapů z vozidel, dále pak v menší míře stopové příměsi
posypové soli, téžké kovy, složitější organické molekuly apod.
Typické znečištění vod odtékajících z komunikace bylo předmětem výzkumu VÚV TGM.
Získané hodnoty, které byly zveřejněny v Technických podmínkách Ministerstva dopravy č.
202 „Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic" s účinností od
1. 12. 2008 jsou uvedeny v tab. B.14.
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Vodoteče, které jsou silnicí křižovány, nejsou vodárenskými toky, naprostá většina
komunikace však vede v CHOPAV, a proto je nezbytné snižovat zátěž vodních toků
znečišťujícími látkami. Pro předčištění vody z komunikací je třeba vybudovat gravitační
odlučovače ropných látek. Jejich instalace je žádoucí zejména před velmi malými toky, kde
odtok z komunikace může tvořit významnou část jejich prátoku.
V porovnání se stávajícím stavem se zvýší plocha silnice ošetřovaná zimním posypem.
Jednoznačným přínosem bude snížení kontaminace vodních toků ropnými a nerozpuštěnými
látkami, neboť systém odvodnění nové silnice bude vybaven retenčními usazovacími
nádržemi, které budou zároveň sloužit jako odlučovače ropných látek. Na rychlostní silnici je
též menší riziko úniku provozních kapalin automobilů vlivem havárie, případné úniky se
zachytí v kanalizaci a v retenčních nádržích; v současném stavu taková technická opatření v
okolí silnice I/35 neexistují a riziko havarijního úniku do vodotečí je výrazně vyšší.
Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách odtékajících z povrchu komunikací je
chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů v zimním období). Při výpočtu
odtékajícího znečištění byla uvažována koncentrace chloridových iontů dle tab. D.13a, na
úrovni Q90, tj. hodnota 1510 mg.l-1.
Obsah Cl- ve vodách je limitován hodnotou 250 mg.l-1, tato hodnota musí být dodržena
v 90 % vzorků odebraných během roku. Výpočet vlivu zimní údržby vozovky na obsah
chloridových iontů v tocích, které silnice R35 kříží, je uveden v následující tabulce.

Vyčíslení vlivu R35 na kvalitu vody ve vodních tocích
Základní trasa a varianta Janov
Úsek

Recipient

Plocha
vozovky
2
(m )

Q270

Nárůst
koncentrace ve
vodním toku
-1
(mg.l )

28,234 - 30,930Loučná

55 268

830

1,3

48,330 - 49,163Loučná

17 077

830

0,4

49,163 - 51,590Končinský potok

49 754

133

1 538

1,5

18,5

14 965

14

20,2

0

19

-

40 467

3,5

184,7

9 840

9

19,9

32,101 - 35,485Bětnický potok (Svařeňka)

69 372

53

23,9

30,800 - 32,101Ostrovský potok

26 671

6,5

70,2

-bezejmenný tok - levostranný přítok
Blahovského potoka od Džbánova

0

9

43,910 - 45,840bezejmenný tok - levostranný přítok
Blahovského potoka od Hájku

39 565

0,2

46,570 - 46,645bezejmenný tok - levostranný přítok
Loučné od Hrušové
45,840 - 46,570Blahovský potok
-Kornický potok
38,282 - 40,470bezejmenný tok - levostranný přítok
Loučné od Šnakova
35,005 - 35,485bezejmenný tok - vodoteč od Vraclavi
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42,150 - 45,840Knířovský potok

36 080

22

30,0

41,210 - 42,105Vanický potok

18 347

3

104,7

0

0,5

-

40,630 - 41,210bezejmenný tok - levostranný přítok
Vanického potoka severně od Vrchů

11 890

0,2

628,1

75,460 - 77,070Třebovka

33 005

72

11,2

69,440 - 70,800Mikulečský potok

27 880

17

35,1

0

0,25

71,256 - 71,256bezejmenný tok - přítok do nádrže Pařez
od jihu

20 705

4

111,2

77,070 - 77,940Dětrichovský potok

17 835

15

29,6

82,920 - 83,220Červenohorský potok

6 150

2,5

46,9

84,010 - 84,090Za nádražím

1 640

2,7

11,8

86,570 - 86,790Radišovský potok

4 510

0,7

116,9

52 480

5,1

177,3

-bezejmenný tok - levostranný přítok
Vanického potoka východně od Vrchů

-bezejmenný tok - levostranný přítok
jižního přítoku nádrže Pařez

88,840 - 91,400bezejmenný tok - levý přítok
Třebařovského potoka

tučně jsou hodnoty překračující limit, kurzívou je hodnota blížící se limitu

Varianta Sedliště - jih
Úsek

Recipient

Plocha množství
vozovky soli (kg)
2
(m )

Q270

Nárůst
koncentrace
ve vodním
-1
toku (mg.l )

49,163 - 51,100 Končinský potok

39 709

47 650

133

7,5

51,865 - 53,645 Kornický potok

36 490

43 788

19

45,0

ostatní řády jsou shodné se základní variantou

Jak je patrné., mohlo by v některých tocích dojít vlivem solení vozovky k nárůstu obsahu
chloridových iontů nad imisní limit. Nejvýraznější vliv je nutné očekávat u levostranného
přítoku Blahovského potoka, kde vypočtená koncentrace ve vodě překračuje limit více než
čtyřnásobně. Dalším silně zatíženým tokem by mohl být přítok Vanického potoka s hodnotou
více než dvojnásobnou. Zvýšené hodnoty (stále však podlimitní) byly vypočteny u přítoku
Loučné od Šnakova a přítoku Třebařovského potoka.
Přestože k nárůstu koncentrace chloridů dojde v zimním období (tj. v době útlumu vodní
fauny i flóry) a chloridové ionty jsou velmi pohyblivé a bez doplňování setrvávají v prostředí
poměrně krátkou dobu, jsou výsledné koncentrace vysoké a uvedené řešení by bylo z
hlediska kvality toků nepřijatelné. V dalších stupních projektové dokumentace po přesném
směrovém a výškovém zaměření trasy je proto nezbytné navrhnout zaústění kanalizace
silnice do vodních toků a zasakovacích příkopů tak, aby ovlivnění vodních toků
nezpůsobovalo překročení limitní koncentrace chloridových iontů. Především je nutno (oproti
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výše uvedenému výpočtu) zkrátit úseky komunikace, z nichž bude voda odváděna přímo do
vodních toků bez zasakování. Využití retenčních nádrží (rozložení odtoku v čase) v tomto
případě není řešením, neboť se jedná o průměrné zimní hodnoty.
Obsah ropných látek ve vodách odtékajících z vozovky lze částečně snížit předčištěním
dešťových vod v odlučovači, možné je též využití přirozených biodegradačních procesů ve
speciálních nádržích. Z hlediska nákladů na provoz a začlenění do prostředí lze jednoznačně
doporučit využití biologické degradace. Přesná kapacita, umístění a technické provedení
retenčních nádrží a návrh případných dalších technických zařízení na snížení vlivu na
povrchovou vodu bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace po geodetickém
zaměření výškového vedení komunikace.
Vliv na vodní toky se předpokládá trvalý. Vhodnými technickými opatřeními však bude
možné snížit tento vliv na únosnou míru.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.7. Vliv na geologické poměry a na přírodní zdroje
Ovlivnění horninového prostředí se očekávají při hloubení zářezů, kde budou mít lokální
charakter bez významnějších vlivů na okolí. Horninové prostředí zasáhne stavba zejména při
budování tunelů. V případě tunelu Dětřichov zasáhne stavba prostředí pískovců, jílovců, příp.
uhelných slojek. Nejedná se o významný negativní vliv na životní prostředí nebo stabilitu
hornin. Trasa zde prochází v blízkosti poddolovaného území. Štoly důlního díla se nacházejí
půdorysně cca 300 m od tunelu, výškově se štoly nacházejí o 35 m výše, než je teoretická
maximální vlivná výška od dutiny tunelu (která činí 77 m). V případě tunelu Vraclav zasáhne
tunel horninové prostředí slínovců, jílovitých vápenců a vápnitých pískovců. Vzhledem k
délce tunelu 475 m nepředstavuje tento zásah významné negativní ovlivnění horninového
prostředí.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území nebo
dobývacího prostoru. Trasa silnice R35 prochází dvěma netěženými nebilancovanými ložisky
jílů. Nebilancovaná ložiska jsou podle § 14 horního zákona ložiska v současné době
nevyužitelná, existuje však předpoklad jejich využití v budoucnosti s ohledem na očekávaný
technický a ekonomický vývoj. Ložisko Opatov - Koclířov má výměru 925 ha, ložisko Mikuleč
- Strakov výměru 1 936 ha. Výstavbou silnice R35 bude část těchto ložisek ztracena. U
ložiska Mikuleč - Strakov prochází silnice územím vymezeným jako ložisko v délce 1,6 km v
severozápadní části a v délce 1,8 km v části jihovýchodní. V jihovýchodní části je R35
trasována v těsné blízkosti stávající I/35, ložisko by zde vzhledem ke stávající silnici těženo
nebylo. Vlivem výstavby tedy bude omezena těžba pouze na úseku délky 1,6 km. V případě
ložiska Opatov - Koclířov činí délka průchodu cca 2,2 km. Vzhledem k plošnému rozsahu
nepředstavují uvedené střety s nebilancovanými ložisky významný vliv na přírodní nerostné
zdroje.
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru nebude třeba otevírat nové kamenolomy.
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Údaje o geologickém podloží budou upřesněny v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí,
která zhodnotí geologické poměry v trase stavby i s důrazem na geotechnické vlastnosti
hornin. Pro účely DUR bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.7. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.8. Vlivy na půdu
Výstavba silnice R35 si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Celkové výměry trvalého záboru
půdy v rozdělení podle jednotlivých tříd ochrany jsou uvedeny v tabulkách.
Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - základní trasa
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 099 566 m

2

II. třída ochrany

839 499 m

2

III. třída ochrany

387 845 m

2

IV. třída ochrany

312 542 m

2

V. třída ochrany

93 790 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

84 733 m

2
2

Celkem

2 817 975 m

Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - subvarianta Sedliště - jih
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 282 330 m

2

II. třída ochrany

805 820 m

2

III. třída ochrany

332 093 m

2

IV. třída ochrany

278 914 m

2

V. třída ochrany

95 519 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

84 734 m

2
2

Celkem

2 879 410 m

Trvalé zábory půdy při výstavbě R35 - subvarianta Janov
Stupeň ochrany

Celkem

I. třída ochrany

1 286 929 m

2

II. třída ochrany

820 701 m

2
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III. třída ochrany

332 093 m

2

IV. třída ochrany

278 914 m

2

V. třída ochrany

95 519 m

2

Pozemky určené k plnění funkce lesa

85 044 m

2
2

Celkem

2 899 200 m

V hodnoceném území jsou nejvíce zastoupeny půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany. Vliv
na zemědělský půdní fond je možné považovat za poměrně významný, což je však dáno
skutečností, že výsledné trasování komunikace bylo opakovaně upravováno ve snaze o
maximální ochranu zachovaných ekosystémů. Výsledná trasa je tak vedena převážně po
zemědělských plochách, které jsou v této části území představovány půdami vyšší kvality.
Předpokládaný zábor lesní půdy je poměrně malý a představuje necelých 8,5 ha.
Před výstavbou je třeba provést skrývku orničních vrstev půdy. Během výstavby je nutno
zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný odtok
srážkových vod na všech místech stavby včetně zřízení staveniště, přeložek komunikací
apod.
V době provozu bude docházet k ovlivnění chemického složení půdy vlivem depozice
chemických látek v okolí komunikace. Bude se jednat o chloridy sodné a vápenaté z
chemického posypu, dále převážně organické chemické látky z obrusu pneumatik,
asfaltového povrchu, kovy z obrusu pohyblivých částí automobilů, ropné uhlovodíky z
nespálených paliv a maziv a další. Množství těchto látek deponovaných v okolí silnice nelze
vzhledem k časovému horizontu výstavby komunikace v současnosti kvalifikovaně
odhadnout. Lze však oprávněně předpokládat, že se nebude jednat o vliv výrazně větší, než
je tomu v současnosti na silnici I/35. Naopak je možné očekávat snížení vlivů na kvalitu
půdy, neboť nová silnice bude (na rozdíl od stávající) odkanalizována, vybavena soustavou
záchytných sedimentačních nádrží a ve značné části trasy bude od okolních zemědělských
pozemků oddělena pásy zeleně.
Vlivem výstavby dojde na některých pozemcích k dotčení melioračních zařízení (zejména
odvodňovacích). Těleso silnice meliorační zařízení přeruší v místech přechodu a tím by
mohlo dojít ke snížení jeho funkčnosti. Meliorační zařízení lze v rámci výstavby silnice
rekonstruovat tak, aby ztráta funkčnosti byla minimální. Po přesném směrovém a výškovém
zaměření trasy v terénu je třeba definovat, které dotčené meliorační zařízení je nezbytné a
jeho přerušení kompenzovat buď vybudováním melioračního zařízení v jiném místě, nebo
zajištěním jeho funkčnosti i při existenci komunikace. Problém dotčení melioračních zařízení
je technicky řešitelný, uvedený střet nepředstavuje významný negativní vliv na životní
prostředí.
Pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, bude zajištěna možnost
přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky. Po přesném zaměření
trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho přerušení vytyčit novou přístupovou
trasu.
V případě, že bude odvádění dešťových vod z komunikace řešeno jejich vsakováním v
místech náchylných k erozi, bude nezbytné jej řešit pomocí technických prostředků, které
67

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody apod. V těchto místech je nutné
navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu půdy před odnosem přívalovou vodou.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
V této kapitole byla nalezena chyba dokumentace, kdy výše uvedené údaje nesouhlasí
s kapitolu B.II.1. Zábor půdy. Evidentně jsou zde zaměněny údaje pro základní trasu a
subvariantu Sedliště – jih. Navíc ani přesně neodpovídají celkové součty. I když se
procentuelně jedná o malé rozdíly, tak byly v rámci dalších částí posudku opraveny, protože
by mohly zkreslovat porovnání variant.

D.I.9. Vlivy na ekosystémy
V kapitole C.II.10. posuzované dokumentace je uveden přehled a popis všech ekologicky
významnějších ploch v koridoru plánované silnice R35. V následujícím přehledu je uvedeno
jejich možné ovlivnění včetně návrhu opatření k minimalizaci vlivů výstavby nové
komunikace.
Uvedeny jsou pouze plochy, u nichž byl identifikován střet s trasou silnice R35 nebo alespoň
významné přiblížení, a to pouze v úseku, který je předmětem posuzované Dokumentace. U
ploch, kterým se trasa silnice R35 vyhýbá, je základním opatřením striktní dodržení její trasy
a tudíž nezasažení příslušných porostů, a to i během stavebních prací. U ploch mimo
hodnocený úsek (střety č. I/1 a I/2) je možno pouze upozornit na přítomnost těchto střetů ve
směru k příslušné projektové přípravě daného úseku.

D.I.9.1. Lokality kategorie 1 (velký význam)
I/3. Stromový porost u Ostrovského potoka přecházející v topolové stromořadí (31,0
km)
Střet: V místě, kde stromový porost přechází v topolovou alej, je protnut (resp. přemostěn)
navrhovanou trasou.
Hodnocení a návrh opatření: Přechod Ostrovského potoka a jeho břehu je nutno zajistit
dostatečně dimenzovaným mostem, aby byla zachována přirozená průchodnost tohoto
koridoru pro příslušné druhy živočichů. Žádoucí je dodržení trasy v severním směru, tj.
realizovat přemostění v prostoru aleje a nikoli v prostoru navazujícího porostu. Vhodné je
provést ozelenění tělesa komunikace vegetací s maximálním využitím dřevin přirozené
druhové skladby, a to až po návaznost na stávající stromový porost.
I/4. Stromový doprovod Bětnického potoka, severně od obce Stradouň (33,6 - 33,8 km)
Střet: Navržená trasa prochází severním cípem porostu
Hodnocení a návrh opatření: Přechod potoka a jeho břehu je nutno zajistit dostatečně
dimenzovaným mostem, aby byla zachována přirozená průchodnost tohoto koridoru. Dále je
nutno minimalizovat zásahy do porostu během vlastního provádění stavby.
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I/5. Vlhké louky podél Loučné a Bětnického potoka (33,5 - 35,0 km)
Střet: Navržená trasa a její koridor procházejí v bezprostřední blízkosti vlhkých luk podél
Loučné a Bětnického potoka, částečně do louky zasahují.
Hodnocení a návrh opatření: Jde o vlhké louky s pestrou druhovou skladbou, není tudíž
žádoucí plochu těchto porostů jakkoliv redukovat. Základní opatření je ve výsledném
trasování silnice R35 již zahrnuto. Původně projektovaná trasa zde byla vedena prakticky
středem louky a byla v rámci zpracování předkládané Dokumentace vyhodnocena jako zcela
nevhodná. Výsledná trasa byla posunuta směrem k jihu tak, aby zasáhla pouze okraj louky.
Tento střet již lze respektovat, za předpokladu minimalizace zásahů do okolních částí
uvedených luk během provádění stavby. Dále je nutno realizovat přechod přes veškeré
přítomné vodoteče přemostěním, což se v daném případě týká vodoteče na 35,0 km.
I/7. Remízek s mokřadem u Stradouně (35,0 km)
Střet: Navržená trasa prochází podmáčeným remízkem.
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se sice o přímý střet, který nutně povede k zániku
uvedeného remízu, nicméně k tomuto střetu dochází v důsledku posunu navrhované trasy
směrem na jih z důvodu ochrany významných rostlinných společenstev na Homoli (VKP
navržený k registraci - I/8) a podél Loučné (I/5). Z tohoto důvodu je nutno střet akceptovat,
jen je potřeba zdůraznit nutnost přemostění vodoteče dostatečně dimenzovaným mostem.
I/8. Homole (35,5 - 36,0 km)
Střet: Vedení trasy tunelem pod jihozápadním cípem kopce Homole
Hodnocení a návrh opatření: Opatření je ve výsledné variantně již zahrnuto: původně
projektovaná trasa R35 vedla přes navržené VKP (s vyústěním portálu tunelu v prostoru
stráně s teplomilnou květenou), na základě výsledků předkládaného hodnocení byla trasa
komunikace posunuta směrem na jih, tj. částečně pod sousední kopec Svatý Mikuláš. I tak je
však tfeba během stavby dodržet následující podmínky:
-

jelikož zde navržená trasa kříží navržený VKP, je potřeba vést tunel ražený a jeho
portál umístit co nejdále od hranice VKP (optimální by byl mírný posun portálu na
západ)

-

nezasahovat stavebními a doprovodnými činnostmi do prostoru navrženého VKP

I/10. Loučná a přilehlý luční porost (48,3 - 48,4 km; 47,5 - 50,0 km)
Střet: Přemostění Loučné a přilehlé vlhké louky, v koridoru plánované trasy se však Loučná v
těchto místech nachází již od 47,5 po 50,0 km. Po celé této délce je též součástí ÚSES.
Hodnocení a návrh opatření: V dotčené lokalitě je navržen most, přecházející nejen
Loučnou, ale i její břehové porosty. Toto řešení je optimální. Je vhodné realizovat
přemostění způsobem, aby nebyl ohrožen (především umístěním i samotnou stavbou
nosných pilířů) ani luční porost ani tok a břehy řeky.
I/11. Louky podél Končinského potoka (49,7 - 50,0 km)
Střet: Přemostění mokřadních luk a současně RBK a LBC podél Končinského potoka
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Hodnocení a návrh opatření: Trasa přechází přes celé údolí potoka dlouhým mostem, jehož
oba konce jsou v dostatečné vzdálenosti od potoka a uvedených porostů (jinak je tomu u
plochy I/12 - viz dále). Rozsah přemostění je nutno dodržet. Dále je nutno minimalizovat
zásah stavby do toku, jeho břehů a přilehlých luk.
I/12. Lesní porost Švábenice (50,0 - 50,4 km)
Střet: Přemostění lesního porostu Švábenice
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se o navržené VKP s výskytem chráněných druhů rostlin
a živočichů. Trasa zde ve směru od západu prochází okrajem VKP, do něhož opakovaně
zasahuje, následně je ve stráni nad Končinským potokem umístěno předpolí mostu přes
Končinský potok. Jedná se o poměrně významný zásah, porost habrů ve svahu je totiž
natolik plošně malý, že každá další redukce povede k jeho zániku. Tím spíše, že v nesvažité
části je tento porost obklopen smrkovou monokulturou a tudíž nemá přirozenou možnost
dalšího šíření. V rámci projektové přípravy komunikace jsou proto navržena následující
opatření k omezení zásahu do navrženého VKP Švábenice:
-

prověřit možnost mírného posunu trasy směrem na jih, mimo lesní porost

-

posunout východní předpolí mostu až za stráň nebo alespoň na její hranu, tj. most
současně prodloužit i zvýšit

I/14. Vlhké louky podél Kornického potoka mezi obcemi Sedliště a Tržek
(52,5 - 52,7 km) - pouze varianta Sedliště - jih
Střet: Průchod navrhované trasy přes porosty vlhkých luk.
Hodnocení a návrh opatření: V dotčené lokalitě je navrženo přemostění toku i s břehovými
porosty, s tímto opatřením lze souhlasit. Optimálním řešením by bylo prodloužení mostu
alespoň přes část zasažených luk, pokud to bude možné.
I/21. Převážně jehličnatý les mezi obcemi Gajer a Starý Valdek (69,0 - 70,0 km)
Střet: Navrhovaná trasa prochází okrajem lesního porostu.
Hodnocení a návrh opatření: V tomto úseku není možné doporučit odklon navrhované trasy
směrem k jihu vzhledem k výskytu vlhkých luk J od stávající silnice I/35 (plocha c. I/22).
Proto je nutno zdůraznit požadavek omezení veškerých zásahů do lesního porostu na
nejnutnější minimum. Ještě vhodnějším řešením by bylo přiblížení navržené trasy k stávající
silnici I/35 v celém úseku km 69,0 - 71,5, je proto vhodné nejprve prověřit možnost mírné
úpravy trasy.
Lesy po obou stranách rychlostní silnice zde současně tvoří významnou migrační trasu, která
bude po jejím vybudování průchozí pouze v prostoru přemostění Mikulečského potoka na
východním okraji obou lesů Proto je vhodné zde uvážit prodloužení mostu směrem na
západ, tj. blíže ke středu lesního porostu. Tento návrh koresponduje s doporučeným
přiblížením trasy R35 ke stávající silnici, jelikož při přiblížení k I/35 dojde automaticky k
prodloužení mostu přes potok, který vede v souběhu se silnicí.
Dalším vhodným opatřením k odlehčení této migrační trasy je vybudování průchodu pro
drobnou zvěř při západním okraji lesa, kde bude silnice R35 přecházet mostem přes místní
komunikaci (tj. rozšířit mostek i o pás zeleně vedle cesty).
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I/22. Vlhké louky J od obce Starý Valdek (cca 70,6 - 70,8 km)
Střet: Průchod navrhované trasy vlhkými loukami s ostrůvkovitým výskytem olše lepkavé
(Alnus glutinosa) podél Mikulečského potoka.
Hodnocení a návrh opatření: Základním požadavkem je opět omezení veškerých zásahů do
lesního porostu na nejnutnější minimum, vhodnějším řešením by však byl posun trasy v km
70,8 blíže ke stávající silnici I/35.
I/23. Vlhká louka s vrbami J od Českého Lačnova (73,5 km)
Střet: Průchod navrhované trasy vlhkou loukou částečně zarostlou keřovými vrbami s
občasným výskytem olše lepkavé.
Hodnocení a návrh opatření: Střet pravděpodobně povede k destrukci tohoto porostu.
Vzhledem k tomu, že směrem na jih se v těsné blízkosti nachází obytný dům a ve směru na
sever zástavba obce, je nutno střet akceptovat.
I/24. Luční porost v trase a SZ od plánované trasy podél Třebovky (75,7 - 75,8 km)
Střet: Přemostění lučního porostu na Z - JZ svahu podél Třebovky.
Hodnocení a návrh opatření: V tomto místě je sice navrženo přemostění, nicméně
severovýchodní konec mostu je umístěn v prostoru hodnotné louky podél Třebovky. Je
vhodné prověřit možnost prodloužení mostu severovýchodním směrem tak, aby poměrně
nevelký luční porost byl zachován nedotčený. Zásah do jeho plochy povede postupně k jeho
degradaci, zmenšení, zanesení nepůvodních druhů a k postupnému zániku coby ekologicky
hodnotného porostu.
I/26. Mladějovský vrch a PP Pod skálou (80,0 - 81,6 km)
Střet: Vedení navrhované trasy tunelem pod EVL Hřebečovský hřbet CZ0530020 (jejíž
součástí je též MZCHÚ Pod skálou) a pod přilehlým lesním porostem.
Hodnocení a návrh opatření: Trasa rychlostní silnice je v místě rezervace vedena tunelem.
Toto řešení je optimální, je třeba dodržet umístění východního portálu tunelu. Při stavbě
portálu tunelu nesmí být žádným způsobem dotčen lesní porost, který tvoří ochranné pásmo
přírodní památky. Vzhledem k délce tunelu je dále nutno předpokládat, že jeho vybudování
bude spojeno s výstavbou tak jedné nebo více větracích šachet, k nimž bude nutno
vybudovat přístupové komunikace. V rámci podrobného řešení tunelu je proto nutno systém
odvětrání i veškeré další související provozy navrhnout tak, aby nedošlo ke střetu s územím
EVL nebo byly nezbytné střety zcela minimální.
Souvisejícím problémem jsou imisní dopady na porosty citlivých dřevin. Odvětrání je nutno
realizovat tak, aby byly dopady na tento ekosystém co nejmenší (ovšem při dodržení
požadavku omezení zásahu do EVL). Na druhé straně nemůže dojít k přenosu zátěže do
prostoru přilehlých obcí. Součástí projektové přípravy proto bude podrobná rozptylová studie,
která zhodnotí různé varianty řešení tunelu z hlediska vlivů na ekosystémy, ale současně i
na obyvatele okolních sídel.
I/27. Mokřad a přilehlý stromový porost S od obce Kunčina, J od trasy (82,3 km)
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Střet: Vedení trasy v bezprostřední blízkosti (cca 50 - 200 m) S okraje remízu navazujícího
na přilehlý mokřad s dominantním porostem rákosu (Phragmites australis).
Hodnocení a návrh opatření: Striktní dodržení navržené trasy, posun na jih je nevhodný.
Lokalita je uvedena zejména proto, že u následujících střetů je navržen mírný posun na jih,
trasu je pak nutno optimalizovat tak, aby v km 82 - 83 byla již vedena v původní trase.
I/28. Lesní porost S od obce Kunčina (84,8 - 84,9 km)
Střet: Průchod trasy menším lesíkem uprostřed polí.
Hodnocení a návrh opatření: Komunikace zasahuje okrajovou část lesního porostu s
převahou smrku. V rámci projektové přípravy je nutno především zabránit dalšímu posunu
trasy na sever, kde by došlo k zásahu do botanicky nejhodnotnější části porostu s poměrně
starými, vzrostlými duby. Naopak je vhodné prověřit posun trasy směrem na jih, který by zde
měl být možný bez zásadnějších problémů.

D.I.9.2. Lokality kategorie 2 (střední význam)
II/4. Smíšený stromový porost v koridoru trasy (V od Stradouně, podél hlavní silnice,
34,0 - 35,0 km)
Střet: Smíšený lesní porost v bezprostřední blízkosti trasy (cca 30 - 40 m)
Hodnocení a návrh opatření: Trasa se v tomto místě velmi výrazně přibližuje k lesnímu
porostu. Je proto nutno zdůraznit potřebu jeho zachování a nepoškození během stavebních
prací. Veškeré stavební zázemí apod. je možné realizovat na rozsáhlých okolních
zemědělských pozemcích a není tedy důvod zasahovat do lesního porostu.
II/5. Smíšený les v koridoru trasy (300 - 800 m; J od Homole; 35,5 - 36,5 km) - Háj
Střet: Smíšený lesní porost v koridoru - jižně od navrhované trasy.
Hodnocení a návrh opatření: Trasa je v tomto místě vedena raženým tunelem pod vrchem
Svatý Mikuláš. Dle projektové dokumentace zasahuje předpolí tunelu do okraje lesního
porostu, tento zásah je nutno omezit na minimum. Je vhodné prověřit možnost mírného
posunu portálu tunelu směrem na východ, aby byl zásah do lesního porostu omezen na
nejnutnější míru.
II/6. Lipová alej na polní cestě spojující Knířov s Vysokým Mýtem (42,7 km)
Střet: Přemostění polní cesty s vysazenou lipovou alejí
Hodnocení a návrh opatření: Přemostění je třeba realizovat způsobem, aby po jeho
dokončení již nebylo v budoucnu potřeba redukovat další z lip a také aby zachované lípy
nebyly omezeny v růstu. Pokud to bude možné, je vhodné zajistit přesadby lip jednak na
místa chybějících (např. seschlých) stromů, jednak podél přeložky polní cesty. V každém
případě bude podél přeložky zajištěna dosadba aleje v odpovídajícím rozsahu.
II/7. Keřový doprovod polní cesty protínající navrhovanou trasu na 43,5. km
Střet: Navrhovaná trasa protíná (přemosťuje) keřový doprovod polní cesty
Hodnocení a návrh opatření: V tomto místě je navržené přemostění cesty v délce 20 m. S
tímto opatřením lze souhlasit. Bude tak zachován i koridor pro migraci živočichů.
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II/8. Pramen ve smíšeném stromovém porostu v poli (Horní Blahov) (45,0 km)
Střet: Průchod trasy remízem s prameništěm
Hodnocení a návrh opatření: Jedná se o přímý střet s porostem a prameništěm v lokalitě,
kde je poměrně dostačující prostor pro posun trasy. Vhodným opatřením je zde prověřit
posun trasy směrem na jih tak, aby komunikace remíz obcházela z jihozápadu.
II/9. Starý sad (49,5 - 49,6 km)
Střet: Průchod trasy jižním cípem starého jabloňového sadu a přilehlým lučním porostem
Hodnocení a návrh opatření: Staré sady jsou poměrně vítaným útočištěm zvěře a tento sad
se navíc nachází v poměrně prudším svahu. Proto je vhodné prověřit možnost prodloužení
mostu až za okraj sadu. Nicméně je nutno brát v úvahu, že směrové i výškové uspořádání
mostu se může změnit z důvodu ochrany VKP Švábenice (plocha č. I/12), která má v tomto
případě přednost. Realizace opatření k ploše I/12 (mírný posun na jih) by pravděpodobně
částečně ochránila i tuto lokalitu.
II/12. Jehličnatý les J od obce Starý Valdek (cca 70,8 - 71,0 km)
Střet: Průchod navrhované trasy uvedeným lesním porostem
Hodnocení a návrh opatření: Základním požadavkem je opět omezení veškerých zásahů do
lesního porostu na nejnutnější minimum, je však vhodné prověřit i možnost posunu trasy
blíže ke stávající silnici I/35 (viz komentář k ploše č. I/21).
II/13. Luční porost S od obce Kunčina, průchod trasy (81,6 - 81,7 km)
Střet: Portál tunelu zasáhne do lučního porostu
Popis: Jedná se o střet s obhospodařovanou, druhově spíše chudou loukou v prostoru
východního portálu tunelu pod Mladějovský vrchem. Základním opatřením je omezení
stavebních prací na nejnutnější minimum.
II/16. Dva smíšené lesíky uprostřed polí (83,4 - 83,6 km)
Střet: Průchod trasy severním lesíkem, druhý se nachází v koridoru trasy (cca 150 - 400m)
Hodnocení a návrh opatření: Vzhledem k tomu, že nelze prakticky realizovat takový posun
trasy, který by se oběma lesním porostům vyhnul, je nutno alespoň omezit zásah do
dotčeného porostu na nejnutnější minimum.
II/17. Lesní porost 85,5 - 85,8 km
Střet: Průchod trasy lesním porostem.
Hodnocení a návrh opatření: Porost má význam především jako útočiště pro zvěř, z
botanického hlediska není příliš významný. V rámci optimalizace trasy je navržen mírný
posun směrem na jih (z důvodu ochrany plochy I/28), který povede ke zmírnění dopadů i do
tohoto lesního porostu. Optimální je takové řešení, které zasáhne pouze jižní část lesa
namísto jeho rozdělení na dvě části.

D.I.9.3. Lokality kategorie 3 (malý význam)
Střety s lokalitami kategorie III budou následující:
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-

III/1. Stromový porost u zahrádkářské kolonie podél Vanického potoka (Peklovce)
(41,2 - 41,4 km) - přemostění o délce 70 m se jeví dostačující, případně bude
optimalizováno dle migrační studie

-

III/1a Aleje u silnic spojující Vysoké Mýto a Vraclav a silnice spojující Vysoké Mýto a
Domoradice (40,5 km), odstraněné stromy je třeba nahradit geograficky původními
dřevinami

-

III/1b Alej u silnice spojující Vysoké Mýto a Vanice (42 km), odstraněné stromy je
třeba nahradit geograficky původními dřevinami

-

III/2. Lesní porost Amerika (MÚK Džbánov) (43,7 - 44,9 km) - lesem prochází spojka z
MÚK Džbánov k silnici I/35, částečně v trase současné místní komunikace

-

III/3. Převážně jehličnatý porost malého rozsahu (Bousovka) (51,5 km) - zde je nutno
předpokládat, že dojde k destrukci porostu

-

III/5. Topolová alej Z od obce Janov (63,6 km) - zajistit dosadby aleje v odpovídajícím
rozsahu

-

III/6. Topolová alej J od obce Janov (65,5 km) - zajistit dosadby aleje v odpovídajícím
rozsahu

-

III/8. Přemostění J přítoku Pařezu (78,85 km) - přemostění je nutno realizovat

-

III/9. Lesní porost Hraniční les (75,0 km) - průchod trasy lesem - odklon trasy zde
zřejmě není možný, navíc by pravděpodobně způsobil plošněji rozsáhlejší dopad na
další hodnotné lokality

- III/10. Obecní les (souběžný s Třebovkou) - trasa prochází J okraj (75,4 - 75,6 km)
- III/11. Stromový porost podél Třebovky - JV od plánované trasy (při S okraji Dolního
pole) (75,3 - 75,6 km) - průchod trasy přes vodoteč, resp. přemostění
- III/12. Třebovka - v době terénního průzkumu byl nalezen pouze uměle vyhloubený a
napřímený kanál (příkop) zarostlý běžnou vlhkomilnou vegetací, avšak zcela bez
vody). Dle dostupných informací ale kanál sezónně slouží svému účelu, a proto je
nutno realizovat přemostění, což je žádoucí i vzhledem k přilehlým hodnotným
plochám I/24 (75,7 km).
- III/14. Dětřichovský potok a přilehlá louka (77,0 km). Potok sice existující a tekoucí,
avšak zarůstající ruderálními druhy invazního charakteru - netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera). Louka je druhově velmi málo bohatá, převládají nitrofilní
druhy - šťovík koňský (Rumex hydrolapathum) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Vše nasvědčuje intenzivnímu zemědělskému hospodaření - zásahu do louky se není
možno vyhnout, vzhledem k navrženému přemostění stromového porostu podél
Dětřichovského potoka je však nutno během stavby nezasahovat žádným způsobem
do toku.
- III/15. Stromový porost při cestě podél Dětřichovského potoka (77,1 km) - jedná se o
poměrně úzký pás stromů v prudkém svahu tvořící doprovod Dětřichovského potoka.
Z dřevin se vyskytují bříza bílá (Betula pendula), duby (Quercus sp.), třešeň ptačí
(Cerasum avium), občas lípa srdčitá (Tilia cordata), výjimečně je přítomen jilm (Ulnus
sp.), stromové vrby (Salix cf. alba); keřové patro nepříliš vyvinuté je zastoupeno
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lískou obecnou (Corylus avellana), bezem černým (Sambucus nigra) a vrbou jívou
(Salix caprea). V podrostu přítomny převážně kopřiva (Urtica dioica), netýkavka
žláznatá (Impatiens glandulifera), sporadicky se vyskytuje konvalinka vonná
(Conavalaria majalis). Z uvedeného složení lze usuzovat na značnou ruderalizaci
porostu nejen vlivem okolního hospodaření, blízkosti lidských obydlí, ale též na
plošnou redukci. Porost je z jedné strany ohraničen Dětřichovským potokem, za
kterým navazuje louka (směrem na Z - viz III/14) - zde v nejširších místech dosahuje
cca 25 m a z druhé strany polní cestou (směrem na V), kde se max. šíře porostu
pohybuje kolem cca 10 m. Za cestou porost vytváří druhý pás, na nějž navazují
zemědělsky obhospodařované pozemky. Přemostění je vhodné prodloužit až za
hranici stromového porostu (a též koryta potoka - viz výše), neboť jeho další redukce
není žádoucí.
- III/18. Lesní porost jižně od trasy (85,6 - 86,1 km) - les s převahou smrku a modřínu
bez vyvinutého podrostu, zásah se mírně dotýká jeho severního okraje, další posun
na sever je však nežádoucí z důvodu ochrany jiných ploch (zejména I/28).
- III/19. Pás listnatých dřevin s funkcí větrolamu při polní cestě severně od Radišova,
lokální biokoridor (87,5 km) - nutno dořešit přechod polní cesty přes rychlostní silnici
tak, aby byla zachována migrační funkce vegetačního pásu.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola zpracována v dostečné podrobnosti pro hodnocení vlivů na životní prostředí. Řešení
těchto vlivů je zohledněno v podmínkách návrhu stanoviska EIA.

D.I.10. Vlivy na chráněná území přírody
V okolí trasy silnice R35 se nachází několik území či lokalit vymezených k určité formě
ochrany, popřípadě navržených k ochraně. Jedná se o:
Zvláště chráněná území:
-

přírodní rezervaci Bažantnice v Uhersku (v části před počátkem hodnoceného úseku
R35)

-

přírodní památku a Nedošínský háj mezi obcemi Nedošín a Tržek

-

navrhovanou přírodní památku Niva Loučné u Hrušové

-

přírodní památku Pod Skálou v oblasti Mladějovského vrchu při obci Kunčina

Lokality soustavy Natura 2000:
-

evropsky významnou lokalitu Uhersko (v části před počátkem hodnoceného úseku
R35, bylo hodnoceno v rámci procesu EIA pro předcházející úsek)

-

navrženou evropsky významnou lokalitu Hřebečovský hřbet rovněž v oblasti
Mladějovského vrchu
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Významné krajinné prvky navržené k registraci:
-

navržený významný krajinný prvek Homole u Vraclavi

-

navržený významný krajinný prvek Švábenice u Cerekvice nad Loučnou

-

navržený významný krajinný prvek Bledule u Mikulče

Téměř všem těmto lokalitám se navržená silnice R35 vyhýbá, je možné zaznamenat čtyři
výjimky:
-

navržené VKP Homole trasa podchází tunelem

-

navržené VKP Švábenice trasa přechází v jeho jižním okraji, částečně mostem

-

PP Pod Skálou trasa podchází tunelem Dětřichov

-

EVL CZ0530020 Hřebečovský hřbet trasa podchází rovněž tunelem Dětřichov

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že kontakt silnice s chráněnými územími je minimální
a dotýká se jen kraje navrženého VKP Švábenice. V tomto případě je doporučeno prověřit v
dalších stupních projektu možnost posunu trasy na jih mimo prostor VKP, případně (či
současně) prodloužení mostu přes Končinský potok.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.10. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.11. Vlivy na ÚSES
V území, jímž navržená silnice R35 prochází, je vymezena poměrně hustá síť územního
systému ekologické stability. Biokoridory ÚSES jsou vymezeny s cílem umožnit migraci
živočichů i rostlin v území a propojit navzájem jednotlivé populace. Biocentra představují
místa v krajině, která umožní organismům dlouhodobou existenci.
Rychlostní silnice má v krajině velký dělící účinek, migrace přes těleso silnice je pro většinu
živočichů nemožná, v místech migračních tras je proto nutné navrhnout technická opatření
(mosty, propustky) tak, aby byl dělící efekt silnice minimalizován. Dostatečně dimenzované
propustky je zapotřebí navrhovat zejména v místech stávajících, ale i navržených
biokoridorů.
Místa přechodu prvků územního systému ekologické stability jsou navržena takto:
Nadregionální ÚSES:
-

Biokoridor nadregionálního významu K 83 - na km 67,090 je navržen most o délce
70 m a výšce 7 m.

-

Biokoridor nadregionálního významu K 93 - trasa je vedena v km 79,8 Dětřichovským
tunelem bez vlivu na biokoridor.

-

Biokoridor nadregionálního významu K 93 - v km 81,7 trasa je těsně po výjezdu z
Dětřichovského tunelu vedena v hlubokém zářezu přes biokoridor.
76

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Biokoridor nadregionálního významu K 93 - na km 85,500 je navržen most přes
přeložku polní cesty o délce 30 m a výšce 13 m.

Regionální ÚSES:
-

Biokoridor regionálního významu RK 843 - komunikace je vedena tunelem pod
vrchem Homole.

-

Biokoridor regionálního významu RK 848 - komunikace je vedena 475 m dlouhým
tunelem na 35,8 km bez vlivu na biokoridor

-

Biokoridor regionálního významu RK 846 - komunikace přemostí biokoridor 11 m
vysokým a 80 m dlouhým mostem.

-

Regionální biokoridor RK 887 - komunikace biokoridor přemostí v místě
Mikulečského potoka na 70,5 km, a to 14 m vysokým, 400 m dlouhým mostem.

-

Regionální biocentrum Pod Červenou horou na 81,5 km - komunikace je v této oblasti
vedena tunelem Dětřichov.

Lokální ÚSES:
-

Lokální biokoridor na cca 38,2 km - komunikace přemostí biokoridor 5 m vysokým a
20 m dlouhým mostem

-

Lokální biocentrum mezi km 41,0-42,0 - komunikace přechází přes Vanický potok a
místní komunikaci mostem o délce 70 m a výšce 7 m

-

Lokální biocentrum na 45 km - komunikace je zde vedena v náspu bez zohlednění
existence biocentra. V tomto místě je požadována ochrana lokality a posun trasy na
jih tak, aby porost byl zachován.

-

Biokoridor podél Blahovského potoka na 45,8 km - komunikace přechází přes potok
mostem o délce 20 m a výšce 5 m

-

Lokální biocentrum na km 48,2 - komunikace vedena v náspu v části biocentra, které
je v současnosti polem.

-

Lokální biocentrum v regionálním biokoridoru na km 50,0 - komunikace biokoridor
přemostí 21 m vysokým a 400 m dlouhým mostem.

-

Lokální biokoridor v 52,8 km varianty Sedliště - jih - komunikace biokoridor přemostí
6,5 m vysokým a 50 m dlouhým mostem.

-

Lokální biokoridor na 55,6 km - biokoridor je navržen na poli, v současnosti je
nefunkční. Návrh trasy zde nepočítá se zvláštním opatřením. Ve vzdálenosti 250 300 m proti směru i ve směru staničení jsou navrženy mosty. Na km 55,280 je to
most přes silnici III/36016 o délce 20 m a výšce 7,7 m. Na km 55,860 je navržen větší
most o délce 70 m a výšce 11 m.

-

Lokální biocentrum U Školky v km 70,7 - komunikace je těsně před biocentrem
navržena v mostu přes potok a I/35. Most má navrženu délku 400 m a výšku 9 - 10
m. Vlastní biocentrum však komunikace prochází pevážně náspem.

-

Lokální biokoridor na km 71,8 - komunikace biokoridor přemostí 6 m vysokým a 20 m
dlouhým mostem.
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-

Lokální biokoridor na km 87,5 - biokoridor je funkční, tvoří jej pás vegetace podél
polní cesty. Silnice R35 je zde vedena v zářezu, přes který povede polní cesta
mostem.

-

Lokální biokoridor na km 90,2 - biokoridor je navržen, v současnosti nefunkční. Návrh
silnice existenci biokoridoru nezohledňuje, těleso je zde vedeno v náspu o výšce 6,5
m

Jak je patrné z uvedeného přehledu, většina křížení s prvky ÚSES je řešena mosty a
přechody s dostatečnou výškou a délkou pro migraci živočichů. Pokud je přechodem most
přes komunikaci nebo přes potok, je třeba jeho délku dimenzovat tak, aby pod mostním
objektem byla dostatečná šířka suché volné plochy, kterou mohou pro přesun využít i
středně velcí savci. Dimenzi průchodů je třeba ověřit v migrační studii v rámci dalších stupňů
přípravy projektu.
Problémová místa z hlediska ÚSES jsou:
-

km 41,2 - 41,4, kde je vhodné prodloužit most východním směrem tak, aby překlenul
i navazující biocentrum. Ozelenění komunikace je třeba navázat na zeleň biocentra

-

km 45, kde je nutný posun trasy směrem na jih i z důvodu ochrany přírody a
prameniště. Tento posun vyřeší střet s lokálním biocentrem.

-

km 48,2, kde trasa prochází přímo přes biocentrum. Prodloužení mostu na téměř
čtyřnásobek délky není vzhledem k stavu biocentra (polní kultura) vhodné. Posun
trasy mimo biocentrum není také kvůli jeho prostorovému uspořádání možný.
Vzhledem k tomu, že biocentrum je tvořeno převážně polní kulturou, doporučujeme
vymezit biocentrum v mírně severnější poloze mimo kontakt s R35 a pomocí
vegetačních úprav navázat toto biocentrum jeho okraji na regionální biokoridor.

-

km 55,6, kde přímo v trase biokoridoru není navržena žádná propust, mosty ve
vzdálenosti do 300 m od nefunkčního biokoridoru na obě strany podél silnice však
budou při vybudování naváděcího ohrazení silnice a ozelenění jejího okolí
představovat dostatečnou možnost migrace pro živočichy do velikosti středně velkých
savců.

-

km 67,2, kde trasa kříží osu nadregionálního biokoridoru. Dostatečně dimenzovaný
most je navržen 150 m severovýchodně od osy biokoridoru. Biokoridor je v těchto
místech veden po poli, pro migraci budou živočichové moci využívat navržený most.
Přestože tento most není na přímé spojnici dvou velkých lesních porostů, které
biokoridor spojuje, je o několik desítek blíže výběžku lesního porostu jižně od silnice.

-

km 70,0 - 71,0 - pro zajištění funkce regionálního biokoridoru je vhodné prověřit
možnost prodloužení mostu přes Mikulečský potok směrem na západ k centrální části
severní lesní plochy. Dále je doporučena realizace průchodu s funkcí lokálního
biokoridoru při východním okraji lesa, kde bude most přes místní komunikaci. V km
70,7 komunikace dále přetíná lokální biocentrum. Vzhledem k tomu, že biocentrum je
vymezeno v lesním porostu, který se nijak zásadně neodlišuje od okolního porostu,
nepředstavuje dotčení této části porostu nepřijatelný zásah, neboť obdobná funkce je
reprodukovatelná v témže lesním porostu.
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-

km 81,7 - osa nadregionálního biokoridoru je vedena těsně za vyústěním tunelu.
Silnice bude oplocena v celé délce i nad vyústěním tunelu. Toto opatření eliminuje
riziko střetu zvířat s dopravními prostředky na R35 a navede migrující zvířata na
odchýlenou osu biokoridoru nad vyústění tunelu. Okolí bude vegetačními úpravami
vhodně upraveno pro navedení živočichů nad vyústění tunelu.

-

km 85,5 - silnice přetne osu nadregionálního biokoridoru v lesním porostu. Migrační
funkce bude umožněna blízkým mostem, který je navržen cca 50 m od lesa. Silnice
bude oplocena, živočichové tak budou navedeni k mostu. Okolí silnice musí být
upraveno tak, aby umožňovalo průchod vegetací až k mostu, tzn. výsadby zeleně na
náspu a v okolí silnice musí navazovat na lesní porost.

-

km 87,5 - migrační trasa bude zachována pouze po mostě na polní cestě nad
rychlostní silnicí. V samostatné migrační studii bude dořešena případná úprava
mostu tak, aby umožňoval i migrační funkci.

-

km 90,2 - v návrhu komunikace není zohledněn předpokládaný biokoridor. Vzhledem
k tomu, že komunikace je vedena v náspu, měl by být v tomto nebo blízkém místě
naprojektován propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných savců, který
bude respektovat plánovaný biokoridor.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.11. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.12. Vliv na flóru
Vlivem výstavby bude trvale odstraněn rostlinný kryt v trase budoucí komunikace. Vzhledem
k tomu, že se jedná především o kulturní rostliny agroekosystémů nebo kulturních
ekosystémů, nepředstavuje odstranění rostlinného krytu významnou újmu na životním
prostředí. Pro omezení zásahů do vegetace jsou v rámci předložené dokumentace navržena
dílčí opatření k optimalizaci trasy R35 (viz kap. D.I.9. a D.IV.).
Při výstavbě silnice R35 bude nutné na několika lokalitách odstranit dřeviny rostoucí mimo
les nebo lesních porostů. Větší skupiny dřevin, do nichž komunikace zasáhne, se nacházejí
v těchto lokalitách:
-

km 31 - topolové stromořadí

-

km 35 - porost stromových vrb s příměsí olše u Stradouně

-

km 35,5 - západní portál tunelu Homole zasahuje do keřových porostů vrchu Homole
(mimo VKP)

-

km 36 - východní portál tunelu se dotkne okraje lesa (smrková monokultura)

-

km 40,5 - aleje u silnice spojující Vysoké Mýto a Vraclav a silnice spojující Vysoké
Mýto a Domoradice

-

km 42 - alej u silnice spojující Vysoké Mýto a Vanice

-

km 41,2 - stromový porost u zahrádkářské kolonie podél Vanického potoka (Peklovce)

-

km 42,7 - lipová alej

-

km 45 - smíšený stromový porost s pramínkem (navržena úprava trasy)

-

km 50 - lesní porost Švábenice (navrženo prodloužení mostu nebo mírná úprava trasy
směrem na jih)

-

km 51,5 (jen var. Sedliště - sever) - drobný jehličnatý porost

-

km 63,5 - topolová alej

-

km 65,5 - topolová alej

-

km 66,5 - zásah do okraje lesního porostu (smrky)

-

km 69 - 70 - zásah do okraje lesního porostu (navržena úprava trasy)

-

km 77 - 77,1 - Dětřichovský potok a přilehlá louka

-

km 71 - zásah do okraje lesního porostu (smrky)

-

km 75 - 76 - průchod drobnějšími lesními porosty v okolí Třebovky

-

km 77 - stromový porost podél Dětřichovského potoka

-

km 83,4 - drobný smíšený les s převahou smrku

-

km 84,8 - drobný lesík uprostřed polí, částečně dubový (navržen posun trasy)

-

km 85,5 - 86 - drobnější lesní porosty, smrk s příměsí mořínu a dalších dřevin

-

km 87,5 - průchod pásem topolů podél polní cesty severně od Radišova
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Za tyto dřeviny bude provedena náhradní výsadba v odpovídajícím rozsahu. Jedná se
jednak o výsadbu doprovodné zeleně v okolí nové rychlostní silnice, dále o dosadbu alejí
podél přeložek místních komunikací, vhodnými lokalitami pro výsadby jsou také plochy
navržených (zatím nefunkčních) prvků ÚSES.
Výsadby dřevin podél komunikace mají za účel zapojit tuto stavbu do krajiny a měly by být
proto v maximální míře realizovány zejména podél náspů, mostů a v místech zásahu do
stávajících ploch dřevin. Při výsadbách budou využívány druhy odpovídající potenciální
vegetaci zájmového území. Jedná se o dubohabřiny, místy též lužní porosty v podobě olšin,
především kolem toků či na podmáčených lokalitách nejčastěji jako mozaika s vlhkými
loukami. Z dřevin potenciální dřevinné skladby se tudíž jeví jako nejvhodnější druhy:
-

pro oblasti dubohabřin (většina zájmového území): habr obecný (Carpinus betulus),
dub letní (Quercus robur), dub zimní (Q. petraea), javor mléč (Acer platanoides),
javor klen (A. pseudoplatanus), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), třešeň ptačí (Cerasus avium), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hloh
jednosemenný (Crataegus monogyna), trnka obecná (Prunus spinosa)

-

pro oblasti olšin (vlhká stanoviště především v nivách řek): střemcha obecná (Prunus
padus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa srdčitá
(Tilia cordata), brslen evropský (Euonymus europaeus), kalina obecná (Viburnum
opulus)

V těchto lokalitách je navíc třeba zcela vyloučit výsadbu jehličnatých dřevin a omezit
případnou expanzi bezu černého (Sambucus nigra).
U dosadeb alejí podél přeložek místních komunikací bude respektována návaznost na
existující stromořadí v dané lokalitě. V případě dosadeb prvků ÚSES bude postupováno
podle příslušného projektu ÚSES.
Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin byl zaznamenán především v lokalitách Mladějovský
vrch a Homole, které trasa prochází tunelem a zásah do příslušných porostů se
nepředpokládá (při dodržení opatření uvedených v předložené Dokumentaci). Další lokalitou
je navržené VKP Švábenice, které silnice přechází mostem, samotná trasa zasahuje do
okraje porostu. Zde je navrženo opatření k optimalizaci trasy.
Krátce před zahájením výstavby je nutno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny provést detailní průzkum celého území a případně provést záchranný
transport všech jedinců zvláště chráněných rostlin do vhodných biotopů v blízkosti původního
výskytu. To se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb: přeložek
navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit pro mezideponie
zeminy a podobně.
Dále je nutno zamezit dočasnému záboru významných biotopů pro účely stavebního zázemí,
deponií apod.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.12. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.13. Vliv na faunu
D.I.13.1. Přímý vliv na faunu žijící v prostoru plánované výstavby
Vliv na faunu žijící přímo v ploše výstavby bude trvalý, realizací záměru však nebude
poškozeno významné množství živočichů. Mobilnější druhy (ptáci, větší savci, létavý hmyz)
opustí prostor výstavby s přiblížením stavebních prací. Půdní organismy budou přemístěny
společně se zeminou a pravděpodobně v převážné míře zahynou. Vzhledem k charakteru
ekosystémů, kterými trasa prochází, a při dodržení níže uvedených opatření lze
předpokládat, že přímé dopady stavby se omezí vesměs na běžné druhy bez většího
ochranářského významu.
Trasa komunikace se vesměs vyhýbá cennějším biotopům, v některých místech byla
navržena dílčí opatření k další optimalizaci její trasy tak, aby byly vlivy na živou přírodu
omezeny jen na nejnutnější míru. Vyhodnocení vlivů stavby na jednotlivé biotopy a návrh
příslušných opatření jsou uvedeny v kapitole D.I.9. předložené dokumentace.
Krátce před zahájením výstavby je nutno provést detailní průzkum celého území a případně
provést záchranný transport všech jedinců zvláště chráněných druhů živočichů do vhodných
biotopů v blízkosti původního výskytu. Záchranný přesun je významný zejména u druhů s
omezenou mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.). To se týká především
lesních ploch, okolí vodních toků (včetně nejdrobnějších), luk a veškerých porostů dřevin.
Veškeré průzkumy i případné záchranné přesuny musí být provedeny se striktním dodržením
požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
V místech výskytu obojživelníků v blízkosti vodních ploch a potoků je nutné zhotovit v době
výstavby dočasné zábrany, které navedou živočichy mimo místa dotčená stavbou. Tyto
zábrany mohou být instalovány i pro následný provoz silnice. Vhodné opatření je též
vybudování malých vodních nádrží (nebeských rybníčků) - vyhloubení jam o výměře několika
m2, které zajistí biotopy pro obojživelníky bez nutné migrace přes silnici.
V území se vyskytuje větší množství druhů ptáků. Ptáci jsou chráněni podle § 5a zákona č.
114/1992 Sb., mj. před úmyslným poškozováním nebo ničením jejich hnízd a vajec nebo
odstraňováním hnízd. V důsledku odstraňování dřevin (stromů i keřů) by mohlo dojít k
poškození hnízd. Je proto nezbytné, aby veškeré odstraňování dřevin proběhlo v zimních
měsících mimo hnízdní období.
Dále je nutno zamezit dočasnému záboru významných biotopů pro účely stavebního zázemí,
deponií apod.

D.I.13.2. Vliv na migraci
Vliv realizace nové komunikace na migraci živočichů je nejednoznačný. Silnice R35 vytvoří
významnou dělicí bariéru, která bude procházet celým územím ve směru SZ - JV. Na druhé
straně však tato silnice odvede většinu automobilů ze souběžně vedené silnice I/35. Tato
silnice již v současnosti tvoří migrační bariéru, jejíž význam dále naroste po dokončení R35
do MÚK Ostrov. Je proto možné konstatovat, že výsledný dělící efekt silnic R35+I/35 bude v
řadě lokalit nižší než by tomu bylo při zachování veškerého provozu pouze na silnici I/35.
Podmínkou je ovšem realizace příslušných opatření k zajištění průchodnosti silnice R35.
Zvláště významnými lokalitami z hlediska migrace jsou:
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-

lesní celky a navazující louky mezi obcemi Janov a Opatovec, zejména část
Gajer - Starý Valdek. Trasa zde prochází mezi dvěma rozlehlými lesními celky a
částečně vlhkými loukami. Silnice R35 zde vytvoří bariéru, která bude průchozí pouze
v jednom místě - v prostoru přemostění Mikulečského potoka, tj. na východním okraji
obou lesů. Zde je vhodné zvážit prodloužení mostu západním směrem až k lesu, aby
tento most zasahoval blíže k lesnímu porostu, a tím se vytvořil průchod blíže ke
středu lesního porostu. Dále je nezbytné zajistit oplocení celého úseku R35, neboť v
opačném případě je nutno očekávat migraci zvěře přes tuto komunikaci. Druhou
migrační trasu je vhodné realizovat v místě přemostění místní komunikace Mikuleč Gajer při západním okraji lesního komplexu (rozšíření mostku). Přesné parametry
technického řešení budou určeny samostatnou migrační studií v dalším stupni
projektové přípravy.

-

lokality v blízkosti plánované trasy vodních nádrží (pedevším okolí Litomyšle a
Opatovce), kde lze pedpokládat výskyt obojživelníků. Na těchto lokalitách je nutno
provést podrobnější biologický průzkum zaměřený zejména na zjištění tahových cest
těchto živočichů a podle výsledků průzkumu učinit taková opatření, aby nedocházelo
k jejich úhynu vlivem provozu na komunikaci.

V následujícím přehledu jsou pak shrnuta obecná opatření, platná pro celou trasu silnice
R35:
-

veškeré přechody vodotečí (včetně nejdrobnějších) budou provedeny mosty nebo
mostky, zatrubnění je nepřípustné. Mostky je nutno navrhnou tak, aby vedle vlastní
vodoteče byl ponechán pruh suché půdy pro průchod alespoň drobných živočichů.

-

v místech významnějších migračních tras (zejména biokoridory ÚSES, ale i v
ostatních místech, kde dochází ke střetu s migračními trasami) budou mosty
dimenzovány tak, aby byl zajištěn dostatečný průchod pro zvířata dle charakteru
příslušného biokoridoru

-

v místech, kde je třeba zabránit vstupu zvěře na vozovku (zejména v blízkosti lesních
porostů), budou instalována vhodná technická zařízení (nap. ploty, zábrany). Ještě
vhodnější je realizovat oplocení podél celé trasy, což je i v současnosti častá praxe.

-

v rámci dalších projektových prací bude zpracována podrobná migrační studie, která
upřesní konkrétní migrační trasy a navrhne technické parametry a úpravy jednotlivých
průchodů

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.13. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Lze jen doplnit, že tento vliv je řešen
několika podmínkami návrhu stanoviska EIA.
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D.I.14. Vlivy na lesy
Navržená trasa silnice R35 zasahuje do lesních porostů v minimální ploše. V některých
místech silnice nebo její těleso, prochází okrajem lesa, jinde protíná lesní porost v krátkém
úseku. Střety s lesními porosty jsou následující:
-

km 35,5 - 36,5: Smíšený les v koridoru trasy (J od Homole). Trasa je vedena pod
jihozápadním cípem kopce Homole tunelem. Lesa se dotkne v jeho severní části v
délce 24 m, ochranného pásma v délce cca 60 m.

-

km 50,0 - 50,4: Lesní porost Švábenice. Záměr prochází cca 250 m ochranným
pásmem a protíná jižní cípy lesa v délce 415 m. Část úseku nad lesním porostem
Švábenice bude přemostěna.

-

km 63,6: Topolová alej Z od obce Janov. Alej bude přetnuta výstavbou v její SV části,
zasaženo bude ochranné pásmo (100 m) a 14 m porostu v základní trase a 18 m v
subvariantě Janov.

-

km 65,5: Pozemky určené k plnění funkcí lesa bez stromového porostu. Trasa
protíná pouze ochranné pásmo lesa v délce 120 m.

-

km 66,5: Lesní porost Z od obce Gajer, J od plánované trasy. Na SV okraji střet s
trasou. Ochranné pásmo bude výstavbou zasaženo přibližně v délce 570 m, les bude
zasažen v délce 94 m na SV okraji.

-

km 69,0 - 70,0: Převážně jehličnatý les mezi obcemi Gajer a Starý Valdek. Navrhovaná trasa prochází jižním okrajem porostu - přes ochranné pásmo povede v délce
cca 350 m, přes vlastní porost v délce 218 m a 330 m.

-

km 70,7 - 71,0: Jehličnatý les J od obce Starý Valdek. Tělesem komunikace bude
zasaženo ochranné pásmo v celkové délce 100 m a SV cíp lesa v délce 300 m.

-

km 75,0: Lesní porost Hraniční les. Trasa je vedena v délce 350 m ochranným
pásmem, v délce 72 m prochází přes S část lesa.

-

km 75,5: Obecní les (souběžný s Třebovkou) - J okraj. Stavbou bude zasažen jižní
cíp porostu v délce 100 m, ochranného pásma se trasa dotkne v délce 150 m.

-

km 75,9 - 76,0: Lesní porost Z od obce Dětřichov, JV od plánované trasy. Navržená
trasa zasahuje pouze do ochranného pásma tohoto porostu v délce 250 m.

-

km 77,1: Stromový porost při cestě podél Dětřichovského potoka. Je navrženo
přemostění nad porostem. Celková délka přechodu nad lesními pozemky je 24 m,
délka průchodu ochranným pásmem lesa je 100 m.

-

km 83,5: Dva smíšené lesíky uprostřed polí. Trasa prochází středem severněji
položeného lesíku, zasáhne jej v délce 67 m, délka průchodem ochranným pásmem
lesa činí 100 m.

-

km 84,9: Lesní porost S od obce Kunčina. Plánovaná komunikace prochází porostem
v délce 59 m a ochranným pásmem lesa v délce 100 m.

-

km 85,4 - 85,8: Lesní porost SZ od Radišova. Trasa prochází středem lesního
porostu (311 m) a jeho ochranným pásmem (200 m).
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km 87,5: Pás topolů s funkcí větrolamu při polní cestě severně od Radišova. Střed
pásu topolů bude přerušen výstavbou. Zasaženo bude 20 m šířky pásu a ochranné
pásmo v délce 100 m.

V rámci Dokumentace EIA jsou formulována opatření s cílem omezit zásahy do lesních, či
obecněji stromových porostů na minimum. Bohužel není možné se v některých případech
zásahu zcela vyhnout, a to často i z důvodu, že by to v konkrétním místě mohlo představovat
zásah do biotopu cennějšího, případně tomu brání podmínky technické, modelace terénu
apod. Při formulaci návrhů se přitom vycházelo z předpokladu, že vzhledem k stavu a
složení lesních porostů v posuzovaném území je vhodnější variantou zásah do jeho okraje,
než zásah celého porostu středem, či jiné jeho rozdělení na dva podobně velké celky.
Je pravdou, že právě okraj lesních porostů často pedstavuje pestrá ekotonová společenstva,
která plní navíc i nezanedbatelnou funkci bariéry blokující v pozitivním smyslu pohyb vody,
prachových částic, ale třeba i semen (nepůvodní druhy apod.). Zvláště výrazně se jejich
význam projeví v případě, že je opláštění lesa tvořeno pestrou skladbou stanovištně
původních listnatých keřů s přimíšenými listnatými stromy s navazujícím pestrým bylinným
lemem. Z provedeného terénního průzkumu však vyplývá, že střetů s takto významnými
společenstvy je minimum. Dotčené lesní plochy pedstavují velmi často monokulturní les,
jehož opláštění tvoří pouze trnka či šípek (ne vždy zcela zapojený) a bylinné patro resp.
vyvinutý bylinný lem zcela nebo takřka chybí, např. z důvodu sousedství s intenzivně
obhospodařovaným polem či loukou. Opláštění porostu v okolí silnice tak může při správně
navržených vegetačních úpravách vhodně ochránit okraj lesa a doplnit v současnosti
chybějící přechodové pásmo.
Dalším problémem, který souvisí s odstraněním okrajových částí lesních porostů, ovšem
může být odlesnění okrajových částí porostů z hlediska ovlivnění vodního režimu, vzniku
půdní eroze či ohrožení takto odkrytých porostů větrem (viz výše význam ekotonu). Tato
problematika bude řešena v podrobnější studii, která bude zadána v další fázi projektové
přípravy po výběru definitivní varianty, vyřešení drobných posunů trasy, jejím přesném
zaměření v terénu a přesném určení míry dotčení jednotlivých lesních porostů.
Proti průchodu středem porostů hovoří několik faktorů. Jednak větší celek funguje bezesporu
lépe coby ekosystém a je celkově stabilnější. Dvě menší plochy budou méně stabilní a
zranitelnější než jedna velká plocha, byť při okraji dočasně narušená - v rámci výsadeb se
mj. počítá s následnou dosadbou stanovištně původních dřevin, a to i keřů. Navíc při
rozdělení na dvě části by se se zásahem musely vyrovnávat plochy dvě, které by při
poloviční velikosti byly zasaženy obdobnou měrou jako plocha dvojnásobná, zdolávaly by
tudíž relativně větší zátěž (v případě rozdělení remízů a drobných lesních celků). Lesy
dotčené stavbou jsou navíc převážně lesy kulturní s převahou smrku, případně s přimíšeným
modřínem či borovicí a jsou poměrně druhově chudé (jako většina monokultur).
U většiny monokultur se rovněž počítá s jejich těžbou a obnovou porostu. I když je
skutečností, že v současné době se např. ve smrkových monokulturách při těžbě často
hospodaří podrostně, nikoliv holosečně, není to zdaleka pravidlem.
Rovněž z hlediska vlivů na faunu se varianta vedení trasy při okraji porostu s jeho případným
narušením jeví jako vhodnější, při rozdělení na dva podstatně menší celky by daný biotop
nemusel některým druhům již prostorově vyhovovat či dostačovat.
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V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že pás vykácený během stavebních prací a rozdělující
lesní porost na dvě části většinou představuje likvidaci větší části dotčeného porostu, než
zásah vedený při jeho okraji.
Z výše uvedených důvodů je proto preferováno zasažení malé části okraje než vedení
středem porostu.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.14. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.15. Vliv na sídla
Výstavba silnice R35 v současném návrhu trasy si nevyžádá demolici žádné budovy.
Těsnější kontakt se zástavbou bude mít nová komunikace v následujících lokalitách:
-

v Hrušové, kde trasa překonává mostem stávající silnici I/35 a železnici. Trasa R35 je
navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okraje obce.

-

v Cerekvici nad Loučnou, kde trasa vede v souběhu s I/35. R35 je navržena nejblíže
150 m od zástavby

-

v obci Řídký se trasa v základní variantě pibližuje k areálu Dřevokomplexu na
vzdálenost 150 m, od obytné zástavby je vzdálená cca 300 m. Ve variantě Sedliště
jih je osa komunikace od areálu Dřevokomplexu navržena ve vzdálenosti 60 m, od
obytné zástavby cca 260 m.

-

v Litomyšli odděluje varianta Sedliště-jih místní část Kornice od zbytku města.
Kornice jsou samostatnou sídelní jednotkou, mezi okrajem obytné zástavby a
okrajem vlastního města je vzdálenost cca 1 km, silnice vede cca 500 m od obytné
zástavby Kornice. Stávající dopravní spojení Litomyšle a Kornice bude zachováno.

-

v Janově je základní trasa navržena ve stopě stávající I/35, tj. ve vzdálenosti 100 m
od zemědělského areálu na západ obce. Subvarianta Janov je zde vedena ve
vzdálenosti cca 200 m

-

ve Starém Valdeku je trasa navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okrajové zástavby

-

v Novém Valdeku je trasa navržena ve vzdálenosti cca 100 m od okrajové obytné
zástavby

-

v Českém Lačnově se osa komunikace přibližuje na 60 m k obytnému domu a 150 m
k čerpací stanici pohonných hmot

-

v Dětřichově je trasa navržena ve vzdálenosti 180 m od okraj e obce

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, k přiblížení silnice na vzdálenost menší než 100 m od
obytné zástavby dojde zcela výjimečné. Při porovnání variant je zřejmé, že varianta Sedliště
jih bude mít větší přímý dopad na sídla v jejím okolí, zejména na obec Řídký, ale i na Tržek,
Nedošín a Litomyšl.
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Rozdílný je i vztah k zamýšlenému rozvoji sídel. Trasa R35 je v základní variantě obsažena
v územně plánovací dokumentaci, byla projednána s orgány dotčených obcí a obce ji
převážně respektují ve své územně-plánovací dokumentaci, případně tak učiní v rámci
aktualizací územních plánů. Naproti tomu varianta Sedliště-jih do značné míry zasahuje do
ploch předpokládaného rozvoje dotčených obcí.
Obec Řídký má v územně plánovacích podkladech vymezen rozvoj obytné zástavby též
jihovýchodně od areálu Dřevokomplexu, tj. místě, které těsně sousedí s navrženou jižní
variantou. V tomto případě by tedy realizace jižní varianty znemožnila obci výstavbu
obytných ploch v této části území. V případě Sedliště je stejně tak rozvoj naplánován
směrem k jihu, tj. směrem k variantě Sedliště jih. Také Nedošín a Litomyšl plánují rozvoj
obytné zástavby v lokalitách, kde je trasována R35 v subvariantě.
U obce Řídký by tak subvarianta Sedliště jih představovala významnou překážku dalšího
rozvoje obce, která by byla uzavřena mezi rychlostní silnicí a železnicí a jednu z
významnějších ploch rozvoje by nová komunikace blokovala.
U obce Sedliště by při realizaci subvarianty Sedliště jih existovala možnost rozvoje směrem
na sever, vlivy na rozvoj této obce jsou v obou variantách srovnatelné.
V případě Nedošína je situace obdobná jako u Řídkého, subvarianta by blokovala
významnou část z ploch, na nichž může obec plánovat novou obytnou zástavbu. U Litomyšle
subvarianta představuje méně vhodné řešení vzhledem k rozvoji obcí, nikoliv však řešení
zcela nepřijatelné.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.15. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.16. Vlivy na archeologické lokality
Z výsledků vyhodnocení archeologických lokalit v okolí plánované trasy silnice R35 vyplývá,
že celé řešené území představuje oblast poměrně bohatou na archeologické nálezy. To platí
především o okolí Vysokého Mýta, Litomyšle a Starého Města, významné nálezy je však
nutno očekávat i v dalších částech řešeného území, byť o nich dosud nejsou informace.
V rámci samostatné studie, která je přílohou předložené Dokumentace, bylo v okolí trasy
silnice R35 identifikováno 117 známých archeologických nalezišť, z toho se v prostoru do
vzdálenosti 500 m od trasy silnice R35 nachází 43 lokalit (resp. 47 při var. Sedliště-jih). V
přímém střetu s tělesem komunikace se nachází 8 lokalit (11 ve var. Sedliště-jih). Jejich
přehled a charakteristika jsou uvedeny v kap. C.II.15. této Dokumentace.
Celé zájmové území, zvláště pak známá naleziště a jejich přirozená zázemí, je třeba chápat
jako „území s archeologickými nálezy" ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Z
tohoto důvodu se na celou oblast vztahují i další ustanovení na výše jmenovaný zákon
navazující a obsažená především v zák. č. 50/1976 Sb. v platném znění a zák. č. 100/2001
Sb.
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S ohledem na tyto skutečnosti je třeba provést důkladný archeologický výzkum území v
dostatečném časovém předstihu (pokud možno několik let) před samotným zahájením
stavby tak, aby nedocházelo k zbytečným kolizím s postupem stavby. Důraz je nutno v první
fázi klást na nedestruktivní metody prospekce, tj.:
-

letecké snímkování, kterým lze zachytit lineární objekty (palisády, polní opevnění),
kostrové hroby, popřípadě objekty, které svým rozsahem unikají pozemní prospekci
(rozorané mohylníky, tvrziště, apod.)

-

pěší povrchový sběr (je závislý na průběhu zemědělských prací a době vegetačního
klidu, standardní termíny jsou říjen - listopad a březen - duben)

-

využití detektorů kovů, v případě potřeby při výskytu specifických situací též
geofyzikální prospekce

V oblasti označované jako tradiční sídelní oblast, tj. do nadmořské výšky cca 400 m. n. m. je
pak zapotřebí provést před zahájením skrývky ornice sondáž rýhováním za účelem zjištění
lokalit, které se nijak neprojevují na povrchu, ale jejichž existenci musíme důvodně
předpokládat, především pohřebišť. Jedná se zejména o úsek od počátku trasy na okr.
Chrudim až po Litomyšl a pak v okolí Starého Města.
U vybraných lokalit se zastoupením metalických období a prokazatelným četným výskytem
metalických artefaktů v ornici je pak třeba provádět detektorový průzkum již v průběhu
skrývky ornice, a to tak, že skrývka bude rozdělena do dvou etap, přičemž před každou
skrývkou popř. po ní bude plocha kontrolována detektorem kovů.
Prospekce v podobě sběrů a detektorového průzkumu se týká všech lokalit, které budou
ohroženy budováním plánované komunikace s výjimkou lokalit č. 112, částečně i 13 a 14 (viz
dále), pedevším však prostoru, kde dosud nejsou žádné archeologické lokality známy z
důvodu minimální dosavadní povrchové prospekce. Jde pedevším o východní část trasy na
území okresu Chrudim a dále o úsek mezi Litomyšlí a Starým Městem.
V případě lokalit 112 a u varianty Sedliště-jih 13 a 14 se jedná o zcela specifický druh
archeologického pramene. Jedná se o lokality, u kterých došlo zemědělskou činností k
přemístění artefaktů do ornice, nedotčených archeologických situací pod ornicí zůstalo
pouze minimum nebo vůbec žádné. Ornice se tak stává posledním pramenem poznání
tohoto zatím velmi nedostatečně poznaného úseku lidských dějin. Při běžném postupu, kdy
je ornice shrnuta technikou na haldy a zkoumány jsou neporušené situace pod ornicí, hrozí
nenahraditelná ztráta veškerých informací. Artefakty přemístěné s ornicí pak naopak budou
vytvářet „pseudolokality" a značně ztěžovat archeologické poznání minulosti, protože časem
bude prakticky nemožné poznat, které artefakty jsou dokladem přítomnosti pravěkého
člověka na místě nálezu a které artefakty byly sekundárně přemístěny v moderním věku.
Z tohoto důvodu je nezbytné v těchto lokalitách provést výzkum již na úrovni ornice - rozdělit
plochu lokality na označené čtverce, v rámci každého čtverce pak ornici prosívat či
proplavovat. V případě lokalit 13 a 14 by tento přístup bylo možné pravděpodobně nahradit
méně náročným způsobem - dlouhodobými sběry, v případě lokality 112 je však daný přístup
vzhledem k významu lokality nezbytný. Tento časově náročný postup je daný do jisté míry
specifickými lokalitami daného regionu (koncentrace pedevším mezolitického osídlení patří k
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největším v Čechách), ovšem jako jediný zaručuje vytěžení artefaktů, které by jinak zmizely
na nových „pseudolokalitách" a zajištění základních prostorových vztahů mezi artefakty.
Při provádění skrývky je nutno vyloučit techniku, která se svými pásy či koly pohybuje po již
skryté ploše (především buldozer), optimální je stroj neničící svým podvozkem již skrytou
plochu (např. UDS). Tento přístup je dnes na velkoplošných stavbách běžný.
Z hlediska porovnání variant R35 je vhodnější základní varianta, kde je počet narušených
archeologických lokalit nižší a navíc se jedná o lokality umožňující standardní archeologický
průzkum. V případě varianty jižně od Kornic a Sedliště by trasa proťala mezolitické lokality (č.
13 a 14), u kterých je třeba provést výzkum již na úrovni ornice, což by navyšovalo náklady
na archeologický výzkum (viz výše). Současně je třeba upozornit, že i v případě, že bude
trasa vedena severně od Sedliště, je nutno předpokládat postupné zastavění uvedených
lokalit, neboť je v této oblasti plánován územní rozvoj okolních obcí. Tato skutečnost ovšem
není předmětem předkládané Dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.16. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.17. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Paragraf 12 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., definuje krajinný ráz jako zejména přírodní,
kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti, který je chráněn před činností,
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Hodnocení krajinného rázu bývá často
záležitostí subjektivní.
Výstavbou silnice R35 dojde k vytvoření nové významné liniové stavby v území. Obecně lze
konstatovat, že nový objekt může v krajině být umístěn buď jako organická součást přírodní
a architektonické charakteristiky krajiny nebo bude se stávajícími prvky ve větším nebo
menším kontrastu. Míra tohoto kontrastu závisí jak na charakteru záměru, tak na charakteru
krajiny při hodnocení kontrastů je třeba vždy oba ukazatele zohlednit.

Kontrasty v měřítku
Pro oblast západně od Gajeru je možné konstatovat, že měřítko stavby významně nenaruší
měřítko krajiny. Trasa R35 je navržena v koridoru stávající I/35, což je silnice I. třídy s šířkou
(vč. násypů a zářezů) mezi 10 a 20 m. Dále územím prochází jednokolejná železniční trať,
liniový prvek s šířkou opět 10 - 20 m. Tyto liniové prvky jsou doplněny sítí silnic nižších tříd.
Ve struktuře krajiny se dále významně uplatňují pole, rozměry jednotlivých ploch se pohybují
v řádech stovek metrů jednolité plochy. Nová silnice bude liniovým prvkem větších rozměrů
než prvky stávající, nejmenší příčný rozměr silnice neklesne pod 25 m, nejvyšší náspy
mohou dosahovat šířky až dvojnásobné. Vzhledem ke struktuře krajiny a velikosti půdních
bloků je navrhovaná trasa i přes své poměrně významné měřítko akceptovatelná, její
zapojení do krajiny je třeba podpořit ozeleněním svahů náspů, předpolí mostů, okolí
mimoúrovňových křižovatek apod., ale i dalších částí komunikace. Na počátku trasy mezi
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km 35 a 36 je navržen tunel pod vrchem Homole. Portály tunelu mají rozměry prvních
desítek metrů a budou z okrajů okolních obcí zřetelně viditelné. Tyto struktury svým
měřítkem mírně přesahují běžná měřítka lidských staveb obvyklých v této části území.
Měřítko okolní krajiny mírně naruší, za předpokladu dostatečného zapojení do krajiny
vegetačními úpravami však budou ještě přijatelné.
V oblasti Kozlovského a Hebečovského hřbetu měřítko stavby významně nenaruší měřítko
krajiny. Trasa R35 je zde opět navržena v koridoru stávající I/35, což je silnice I. třídy s
šířkou (vč. násypů a zářezů) mezi 10 a 20 m. Pouze ve východní části se trasa od stávající
I/35 odklání a bude tvořit nový prvek v území s měřítkem větším než jsou současné liniové
prvky. Tyto liniové prvky jsou doplněny silnicemi nižších tříd. Trasa silnice tedy představuje
prvek, který není v krajině zcela nový, jeho měřítko je však pro krajinu mírně větší než je v
současné krajině běžné. V měřítku krajiny se uplatňují pole, rozměry jednotlivých ploch se
pohybují v řádech stovek metrů, nové struktury silnice přesahují současné měřítko, jsou však
vzhledem k malému rozsahu akceptovatelné. Ve východní části této oblasti krajinného rázu
bude měřítkově významným prvkem portál tunelu Dětřichov. Tento prvek bude mít rozměry
řádově prvních desítek metrů, což by mohlo představovat poměrně významný pohledový
prvek. Díky konfiguraci terénu však bude portál tunelu umístěn v 400 m dlouhém a až 15 m
hlubokém zářezu. Viditelnost portálu je tak omezena na velmi úzkou výseč území, která je
díky konfiguraci terénu též prostorově velmi omezená pouze na blízké okolí. Měřítkově
významný prvek tak neovlivní krajinný ráz ve velkém rozsahu a je možné jej akceptovat.
Pozornost je nutné věnovat architektonickému ztvárnění tohoto prvku, které může vlivy na
krajinný ráz zásadně minimalizovat.
Ve východní části řešeného území bude silnice R35 představovat nový prvek v místech, kde
se v současnosti pohledově významná liniová stavba srovnatelných měřítek nenachází.
Stejně jako v předchozích případech bude pohled na trasu z území rozdroben díky zvlnění
terénu, to však neplatí ve východní části, kde je kvůli přemostění silnice II/386 navržena
silnice v délce cca 2,5 km v náspu o výšce až 10 m. Nová silnice tak bude v území
představovat měřítkově významnou změnu, viditelnou většinou v rozsahu celého území
zřetelné viditelnosti (2 km). Pouze lokálně může být nová silnice kryta terénními vlnami a
nerovnostmi. V celé této oblasti je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost začlenění nové
silnice do krajiny pomocí vegetačních úprav náspů. Měřítkově významným prvkem bude
portál tunelu Dětřichov. Tato struktura o rozměrech řádově prvních desítek metrů bude
umístěna v zářezu o délce 150 m a výšce 15 m. Na tento zářez bude navazovat násep o
délce 2 km a výšce 7 m v počátku a 11 m u MÚK Kunčina. Silnice R35 v tomto úseku bude
představovat prvek s měřítkem přesahujícím měřítko okolních struktur. Vliv na krajinný ráz v
tomto úseku bude významný, pohledově se uplatní i z nejbližší obce - Kunčiny. Začlenění
silnice do krajiny bude vyžadovat citlivé navržení jak okolí portálu tunelu, tak vytvoření
přírodě podobného rámce pomocí vegetačních úprav, v němž bude vliv hmoty silnice při
pohledu z větší vzdálenosti zmírněn.

Kontrasty v asociacích
V severozápadní části území není nová silnice zcela mimo asociaci s krajinou. Výskyt
dopravních tahů je v krajině již historický, mění se jejich typ a velikost. Silnice navrženého
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šířkového uspořádání zde bude novým prvkem. Kontrast v asociaci však nedosáhne
kritického rozsahu a postupem času se nový dopravní tah začlení do krajiny.
V oblasti Kozlovského a Hřebečovského hřbetu vede trasa ve východní části v koridoru
stávající silnice I/35. Závěry v této části území jsou obdobné jako v předchozím případě.
Silnice bude novým prvkem, kontrast v asociaci bude však přijatelný, neboť významná liniová
dopravní stavba je v této oblasti dlouhodobě vnímána a již ji můžeme prohlásit za asociační
součást krajiny. Ve východní části bude silnice R35 novým nezvyklým prvkem, který nemá v
daném místě tradici.
Dalším nezvyklým a asociačně konfliktním místem budou portály tunelů. Portál je plošně
větší stavba, rozměry portálu se pohybují v řádu prvních desítek metrů a působí tak v krajině
cizím a nezvyklým dojmem. Technické řešení vzhledu portálu tak musí být zpracováno s
ohledem na tuto skutečnost - portál nesmí rušit krajinnou scénu více než je nezbytně nutné.
Okolí portálu musí být ozeleněno a toto dílo musí být zasazeno do okolní krajiny co
nejcitlivěji. Tím bude možné redukovat negativní asociace spojené s novou silnicí a portálem
tunelu.

Změny a kontrasty v harmonii a uspořádání
V území zůstanou stávající prvky - geomorfologické dominanty jako vrch Homole, hřeben
Vraclavského hřbetu a ostatní drobnější útvary, obce a města, lesy na vrcholech. Rychlostní
silnice nebude viditelná v celém rozsahu, přechází z násypů do zářezů, při pohledu z
jednoho místa bude místy kryta terénními nerovnostmi nebo drobnou rozptýlenou zelení.
Silnice bude dobře viditelná směrem na východ, kde stoupá do táhlého kopce, který ji
exponuje pohledům ze západu. Zde se může stát novým ohniskem pohledu, avšak vystřídá
zde ohnisko stávající - silnici I/35. Ve východní části může nová silnice působit jako ohnisko
pohledu, zejména východní portál tunelu Dětřichov a navazující část komunikace. Díky
horizontálnímu uspořádání krajiny nebude nový liniový prvek v další části trasy představovat
nové ohnisko pohledu. U liniové stavby převažují horizontální rozměry, stejně tak v krajině
převažují horizontální rozměry a struktury. Ohniskem pohledu směrem na východ jsou v
současnosti jednoznačně větrné elektrárny, které i po výstavbě silnice ohniskem pohledu
zůstanou, jejich výlučnost se však při pohledovém soupeření s tělesem komunikace sníží.
Technické dílo jakým je nová silnice přináší do území určitý kontrast barvy stavebních
materiálů a okolní nezastavěné přírody. Při pohledu ze zem je plocha vozovky pohledově
exponována méně a více se uplatňují šikmé plochy náspů, boční strany mostů a
mimoúrovňové křižovatky. Při realizaci těchto technických děl je nutno co nejvíce využít
zeleň, která dokáže skrýt barevný kontrast a začlenit technické dílo do krajiny tak, že krajinný
ráz je narušen přijatelným způsobem. Stejný princip je třeba zvolit u portálů tunelů, které je
třeba doplnit zelení a zakomponovat je tak do krajiny, neboť tato díla představují významné
pohledové prvky větší plochy a barevně kontrastující se svým okolím.
Nová silnice bude mít výrazný liniový charakter, který se v dotčeném krajinném prostoru již
vyskytuje ve formě stávajících silnic a železnic, elektrických a sdělovacích vedení apod. Též
plynulé vedení silnice bez ostrých zatáček, pravých úhlů a dlouhých rovných úseků začlení
novou, táhlou, vlnící se linii do krajiny. Větší objekty jako mosty nebo mimoúrovňové
křižovatky budou tvořit oproti přírodním charakteristikám tvarově kontrastní prvky. Tyto
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objekty tedy musí být maximálně zakomponovány do krajiny pomocí dostatečně rozsáhlých
vegetačních úprav. Vegetace v zářezových a násypových svazích rozrušuje a zjemňuje
technické tvary, tvoří nepravidelné kontury, které jsou v krajině obvyklejší.
Ačkoliv identifikace znaků a hodnot krajinného rázu přináší řadu poznatků, je třeba zúžit
závěry do pojmů, uvedených v § 12 zákona 114/1992 Sb. Výstupem posouzení je proto
závěr, ve kterém se konstatuje míra zásahů navrhovaného záměru
do:
- přírodní charakteristiky

- významných krajinných prvků (VKP)

- kulturní charakteristiky

- zvláště chráněných území (ZCHÚ)

- historické charakteristiky

- kulturních dominant

- přírodních hodnot

- harmonického měřítka

- estetických hodnot

- harmonických vztahů
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Ostrov - Janov
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah

Znaky přírodní
charakteristiky a
přírodních
hodnot,
VKP a ZCHÚ

Niva Loučné

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Menší lesní porosty

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Hydrologická síť

Neutrální

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Hodnotné přírodní a
přírodě blízké plochy

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Vodní plochy

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Významné krajinné prvky Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Evropsky významné
lokality

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Neutrální

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Znaky historické Historická poloha silnice Neutrální
charakteristiky I/35

Spoluurčující

Běžný

Stírající zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů
v krajině

Zásadní

Běžný

Mírný zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Středně silný
zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Mírný zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Údolí vodních toků s
doprovodnými porosty

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Středně silný
zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
charakteristiky, památek
kulturní
Větší města
dominanty

Mírně zvlněná krajina,
střední pohledové
horizonty

Pozitivní
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Janov - Mladějov
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Znaky přírodní Zvlášté chráněná území
charakteristiky a Lesní porosty
přírodních
Hydrologická síť
hodnot,
Hodnotné přírodní a
VKP a ZCHÚ
přírodě blízké plochy

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Pozitivní

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Neutrální

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Pozitivní

Spoluurčující

Běžný

Mírný zásah

Významné krajinné prvky Pozitivní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Evropsky významné
lokality

Pozitivní

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
Neutrální
charakteristiky, památek
kulturní
Menší sídla uličního typu Neutrální
dominanty

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Znaky historické Historická poloha silnic I. Neutrální
charakteristiky třídy

Spoluurčující

Běžný

Středně silný
zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů
v krajině

Zásadní

Význačný

Mírný zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Vodní plochy

Kozlovský a
Hřebečovský hřbet

Pozitivní
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Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu navrhovaného záměru na
tyto znaky - úsek Mladějov - Staré město
Klasifikace identifikovaných znaků
Dle
Dle významu v Dle
pozitivních KR
cennosti
či
negativních
projevů
Znaky dle §12

Konkrétní
Pozitivní
identifikované znaky a Neutrální
hodnoty
Negativní

Znaky přírodní Menší lesní porosty
Pozitivní
charakteristiky a Hydrologická síť
Neutrální
přírodních
Zvlášté chráněná území Pozitivní
hodnot,
Významné krajinné prvky Pozitivní
VKP a ZCHÚ
Hodnotné přírodní a
Pozitivní
přírodě blízké plochy

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Zásadní
Jedinečný Pozitivní zásah
Spoluurčující Význačný Žádný zásah
Doplňující
Běžný
Mírný zásah
Středně silný
zásah
Silný zásah
Stírající zásah
Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Spoluurčující

Význačný

Mírný zásah

Doplňující

Význačný

Žádný zásah

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Pozitivní

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Znaky kulturní Přítomnost kulturních
Neutrální
charakteristiky, památek
kulturní
Menší sídla uličního typu Neutrální
dominanty

Doplňující

Běžný

Žádný zásah

Spoluurčující

Běžný

Mírný zásah

Znaky historické Oblast bez rozsáhlých
charakteristiky antropogenních staveb

Pozitivní

Zásadní

Jedinečný Stírající zásah

Znaky
estetických
hodnot, měřítka
a vztahů v
krajině

Pozitivní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Místní cesty, silnice
Neutrální
nižších tříd, polní a lesní
cesty

Doplňující

Běžný

Středně silný
zásah

Zemědělské plochy
velkého rozsahu

Negativní

Zásadní

Běžný

Středně silný
zásah

Vedení el. energie

Negativní

Doplňující

Běžný

Mírný zásah

Větrné elektrárny

Negativní

Doplňující

Význačný

Mírný zásah

Vodní plochy

Mírně zvlněná krajina,
střední pohledové
horizonty

Při porovnání subvarianty Sedliště - jih je možné uvést následující skutečnosti:
-

délka základní trasy je mírně větší než u varianty Sedliště - jih

-

podíl náspů a zářezů je u obou variant podobný
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-

základní trasa je vedena po zemědělské půdě mírně zvlněným terénem, v jejím okolí
se nenachází žádná výrazná lidská stavba větších rozměrů

-

varianta Sedliště - jih je vedena převážně v souběhu se stávající I/35 a železniční
tratí

-

varianta Sedliště - jih bude viditelná ze severního okraje Litomyšle v krátkém úseku u
Zavadilky

-

ze severního okraje Sedliště bude základní trasa viditelná v místě přechodu polní
cesty v km 55,8. Pohled na variantu Sedliště - jih bude kryt terénem

-

z obce Kornice nebude přímo viditelná trasa žádné z variant, konfigurace terénu
přímý pohled znemožňuje

Z hlediska krajinného rázu je tak možné prohlásit obě varianty za téměř rovnocenné, jako
varianta s poněkud menšími vlivy na krajinu se jeví varianta Sedliště - jih, neboť je vedena v
souběhu se stávajícími strukturami a v menší míře ovlivňuje krajinu dosud nedotčenou.
Vedení trasy v subvariantě Janov je z hlediska vlivů na krajinný ráz srovnatelné s vlivy
základní trasy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.17. je zpracována dle doporučené metodiky na základě samostatné studie. Místy je
kapitola příliš akademická s menší srozumitelností pro laickou veřejnost. Při porovnání
subvariant mohl být větší důraz kladen na vizuální působení vedení záměru na náspu a
v zářezu.

D.I.18. Vliv na dopravu
Silnice R35 bude důležitou dopravní tepnou, která odvede dopravu ze stávající dvoupruhové
silnice s úrovňovými křižovatkami na čtyřpruhovou silnici s vyšší návrhovou rychlostí, u níž
budou všechna křížení mimoúrovňová. Dojde tak k vyloučení pomalých vozidel z dopravního
proudu, ke zvýšení bezpečnosti jízdy i jízdního komfortu. Všechny důležité dopravní pohyby
mezi komunikacemi budou řešeny mimoúrovňovými kižovatkami. Díky výstavbě R35 se
zlepší podmínky pro jízdu vozidel, sníží se nehodovost a riziko kolize vozidel s chodci i zvěří.
Vliv na dopravu je možné hodnotit jako jednoznačně pozitivní a je primárním cílem a účelem
výstavby nové komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.18. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Výstavba a provoz silnice R35 ovlivní svými negativními vlivy pouze prostor ve svém blízkém
okolí. Vliv na dopravní obslužnost území lze předpokládat i ve větší vzdálenosti, neboť silnice
R35 po svém dokončení vytvoří jeden z nejvýznamnějších dopravních tahů v ČR, který
odvede část dopravní zátěže i z poměrně velmi vzdálených komunikací (dálnice D1).
Ovlivněné území lze odhadnout v rozmezí několika desítek čtverečních kilometrů. Celkově
se záměr dotkne 29 obcí, v nichž žije necelých 55 tis. obyvatel. Pro převážnou část obyvatel
bude mít nová komunikace pozitivní dopad, neboť odvede tranzitní dopravu ze současné
silnice, která prochází intravilánem obcí a měst. Rozsah zásahů do krajiny a biotopů živé
přírody není příliš významný, neboť trasa komunikace je (po rozsáhlých optimalizacích v
předchozích letech) navržena v prostoru tvořeném převážně zemědělskými plochami, mimo
nejcennější části území.
Investiční záměr je z hlediska celospolečenského velmi významný, v územně plánovacích
dokumentacích je zanesen jako veřejně prospěšná stavba.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Výstavba silnice R35 bude vykazovat rizika havárie srovnatelná s výstavbou jiných
dopravních staveb.
Během výstavby existuje riziko úniku látek škodlivých vodám a půdě ze stavebních
mechanismů a nákladních automobilů, splavením zeminy nebo nekontrolovaným únikem
technologických vod. Mohlo by tak dojít k negativnímu kvalitativnímu ovlivnění podzemních
vod během období přípravy a realizace vlastní stavby rychlostní silnice.
Toto riziko bude minimalizováno obvyklými postupy, které budou obsaženy v Plánu
organizace výstavby (POV), který předloží dodavatel stavby:
-

používání stavebních mechanizmů a nákladních automobilů v odpovídajícím
technickém stavu

-

pravidelná kontrola jejich stavu

-

pravidelná vizuální kontrola staveniště za účelem včasného odhalení případného
úniku ropných látek
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odpovídající zajištění stavebních mechanismů a nákladních automobilů na plochách
staveniště v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.

Pokud by k úniku ropných látek došlo, bude dodavatel stavby postupovat podle havarijního
řádu, který bude součástí POV. Zjištění rozsahu kontaminace a provedení případné sanace
bude svěřeno odborné firmě. Zvýšená ochrana bude zajištěna při pracích v blízkosti vodních
toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů. V blízkosti vodních toků dále hrozí nebezpečí
negativního ovlivnění kvality vody, a to při sesunutí výkopové zeminy do vodního toku nebo
při havarijním úniku jiných stavebních materiálů (beton, nátěrové hmoty). Toto riziko je
poměrně malé, v POV budou definovány postupy a opatření pro minimalizaci ovlivnění
vodních toků v průběhu výstavby.
Dalším rizikem havárie během výstavby s možností negativního ovlivnění životního prostředí
a veřejného zdraví je požár na staveništi. Toto riziko bude minimalizováno dodržováním
příslušných požárních předpisů. Součástí POV bude zajištění předávání informací v případě
vzniku požáru dotčeným orgánům samosprávy, správním úřadům a veřejnosti a evakuační
plán v případě požáru v blízkosti sídel. Při hloubení zářezů a ražení tunelů existuje riziko
ohrožení stability hornin, posuny půdy a tím statické ohrožení okolního terénu a případných
konstrukcí nebo budov. Toto riziko bude minimalizováno podrobným zhodnocením
geologických poměrů a volbou technologie hloubení tak, aby takové nehodě bylo zabráněno.
Po výstavbě a zprovoznění silnice R35 dojde k významnému snížení nehodovosti v
porovnání se současným stavem. Současná silnice I/35 bude plnit funkci místní komunikace
s odpovídajícím provozem. Riziko dopravních nehod bude na nové silnici nižší než na
stávající I/35, na nízké úrovni jej lze udržet řádnou údržbou povrchu vozovky, zejména v
zimním období. Rovněž je nezbytné zpracování havarijního řádu, v němž je specifikována
dostupnost lékařské záchranné služby, útvarů požární ochrany, způsob řízení zásahů apod.
S havarijním řádem musí být seznámeny všechny dotčené organizace a obce. V případě, že
se na vybudované přeložce vyskytne úsek častých nehod, je nutné přijmout opatření (např.
změnu dopravního značení nebo omezení rychlosti).
Případné riziko může vzniknout únikem pohonných hmot a olejů nebo jiných škodlivých látek
z motorových vozidel. V takovém případě může být okolní prostředí znečištěno unikajícími
látkami z havarovaného vozidla, tj. pohonnými látkami, přepravovaným materiálem apod.
Nejzávažnějšími havarijními situacemi v tomto smyslu jsou velkoobjemové úniky ropných
látek z havarovaných cisteren. Tyto úniky mohou ovlivnit kvalitu vod a půdy v okolí
komunikace. Oproti současnému stavu bude komunikace odkanalizována s vedením vody
přes retenční a usazovací nádrže, retenční nádrže a zasakovací prvky budou navrženy tak,
aby bylo minimalizováno riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími
látkami. Lze tedy konstatovat, že vybudování komunikace celkově sníží riziko úniku
škodlivých látek do povrchové či podzemní vody a půdního prostředí, a to i přes nárůst
objemu dopravy po jejím vybudování. Možnou havarijní situací je v tomto smyslu například
poškození stěny nádrže s následným průsakem znečišťujících látek do okolní půdy. Tomuto
riziku je nutno zamezit pravidelným kontrolováním stavu kanalizačního systému silnice.
V případě krátkodobé neprůjezdnosti silnice R35 způsobené např. nehodou nebo živelní
pohromou budou opatření srovnatelná se stavem na jiné dálnici nebo rychlostní silnici v ČR.
Policie postižený úsek uzavře a doprava bude odkláněna po silnicích nižších tříd tak, aby
pohyb automobilů mimo rychlostní silnici byl omezen na nejnutnější míru. Zároveň budou
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řidiči ve sdělovacích prostředcích informováni o nastalé situaci a budou jim doporučeny jiné
trasy. Tato opatření budou trvat řádově několik hodin a protože se mohou významně
dotknout obyvatel okolních obcí, je třeba před zprovozněním silnice R35 projednat se
složkami IZS a jednotlivými obcemi optimální objízdné trasy. Silnice R35 bude alternativou k
dálnici D1 a její zprovoznění sníží negativní vlivy na obyvatele obcí v okolí D1.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou charakteristiku havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.

Posouzení použitých metod hodnocení
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
D.V.1. MEFA 06
MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci
ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Program MEFA 06 tyto emisní faktory obsahuje,
zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Mefa 06
umožňuje výpočet emisí následujících sloučenin:
Anorganické látky

Organické látky

oxidy dusíku (NOx)

suma uhlovodíků (CxHy)

oxid dusičitý (N02)

methan

oxid siřičitý (S02)

propan

oxid uhelnatý (C0)

1,3-butadien

tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd

Program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem
pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPR0JEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z
dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci
modelu byla použita již získaná a ověřená emisní data o vozidlech z řady testů v zemích EU.
Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA „Handbook Emission Factors for Road
Transport", která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve
Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
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dalších zahraničních metodik (C0RINAIR, C0PERT) a zejména výsledků emisních testů
charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní
charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u nákladních vozidel, kde je produkce
emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické
průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském
regionu.
Emisní model MEFA 06 zahrnuje dynamickou emisní skladbu vozového parku (podíl vozidel
jednotlivých emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích v reálném provozu). Výpočet
emisí probíhá v rozlišeních na osobní, lehké nákladní, těžké nákladní automobily a autobusy
se zohledněním druhu paliva (benzín, diesel, LPG nebo CNG). Model zahrnuje vedle intenzit
dopravy a složení dopravního proudu i charakteristiky jízdy (rychlost, plynulost, sklon
vozovky).

D.V.2. Model ATEM
Pro vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byl použit model ATEM, který je v nařízení
vlády č. 597/2006 Sb. uveden jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu
znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o Gaussovský disperzní model rozptylu znečištění,
který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických a meteorologických
údajů [6, 7]. Je založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře.
Model umožňuje:
-

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého
počtu bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší

-

výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních
bodů tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického
informačního systému (GIS) a podány v mapové formě

-

výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu

-

výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je
charakteristická pro určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této
oblasti

Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid
dusičitý. Pro výpočet koncentrace N02 se vychází z výpočtu koncentrace NOx, avšak ve
vstupních datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOX a tento poměr je nutno znát pro
každý jednotlivý zdroj (např. pro automobilovou dopravu se hodnota N02 pohybuje obvykle
mezi 0,04 a 0,10). Na základě vzdálenosti zdroje a referenčního bodu a velikosti rychlosti
proudění v úrovni ústí zdroje je nejprve určen čas nutný k překonání dané vzdálenosti.
Následně je vypočten imisní poměr NO2/NOX, který závisí na této časové hodnotě, výchozím
poměru NO2/NOX a limitním poměru NO2/NOX dle meteorologických podmínek.

D.V.3. Model Hluk+
Modelování hlukové zátěže bylo provedeno pomocí programu Hluk+ ver. 8.20.profi. Program
umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí, způsobeného dopravními a
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stacionárními zdroji akustického zatížení. Program zahrnuje aktualizovanou metodiku pro
výpočet hluku z dopravy, publikovanou MŽP ČR v roce 2005. Použití uvedeného
výpočtového programu, pro posuzování hluku ve venkovním prostředí, je akceptováno
dopisem Hlavního hygienika České republiky č. j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne
21. února 1996.
Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované komunikaci
a dopravním proudu tento model umožňuje:
-

výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech

-

výpočet polohy charakteristických izofon LAeq

-

vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq

Počítačový model Hluk+ umožňuje na základě grafického zadání konkrétní situace, dat
nutných pro charakteristiku komunikace a dopravního proudu vypočítat polohu
charakteristických izofon LAeq a hladinu hluku v jednotlivých vybraných, tzv. referenčních
bodech. Model umožňuje simulaci podélného profilu trasy, včetně uvažovaných zářezů,
násypů a estakád a zohlednění jejich vlivu na šíření zvukových vln. V modelových výpočtech
je také zohledněna morfologie terénu. V souladu s uvedenou metodikou byl uvažován faktor
F1; který zohledňuje předpoklad postupné obměny vozového parku za vozidla s nižší
hlukovou emisí.
Komunikace je vždy rozdělena do několika homogenních přímkových úseků v měřítku, které
odpovídá reálné situaci. Každý homogenní úsek má jednotnou intenzitu a skladbu dopravy,
podélný sklon a výšku násypu nebo hloubku zářezu. Prostředí, ve kterém dochází v
extravilánu k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno jako pohltivé. Výpočet izofon a jejich
zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sítě bodů. Pro každý bod je proveden
samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony se pak zjišťuje pro jednotlivé trojúhelníky
pomocí logaritmické interpolace. Navzájem si odpovídající body se stejnou hodnotou LAeq
jsou propojeny izofonami. Model Hluk+ umožňuje zvolit tři různé hustoty sítě výpočtových
bodů. Pro tento projekt byla ve všech případech volena nejvyšší hustota („jemný výpočet" 1000 bodů na jedno zobrazení). Výpočty byly provedeny pro denní i noční dobu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi závazné metody pro
hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a zdravotnictví.
V předložené dokumentaci není uveden seznam použité literatury.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Porovnání „Nulové“ a „Aktivní“ varianty
V dokumentaci EIA bylo provedeno přehledné porovnání vlivů výstavby silnice R35 se
stavem bez realizace této komunikace:
„Nulovou variantou" je stav v roce 2025 při zakončení silnice R35 v MÚK Ostrov, bez jejího
pokračování dále na východ. Nejedná se tedy o současný stav, neboť za předpokladu
„nulové varianty" je nutno očekávat na stávající silnici I/35 v úseku Ostrov - Staré město
poměrně výrazný nárůst dopravní zátěže, která sem bude přivedena silnicí R35 od Hradce
Králové. Aktivní variantou je prodloužení silnice R35 nejméně po MÚK Staré město, spíše
však dále až po Mohelnici.

Vyhodnocení vlivů „nulové" a „aktivní" varianty dle jednotlivých složek ŽP:
-

v případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní
hodnocení nové komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní
zatížení rychlostní silnice bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající
silnici I/35 v nulové variantě, ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby.

-

u kvality ovzduší jsou přínosy méně výrazné než u hluku, jelikož imisní zátěž z nové
silnice zasahuje větší území než hluk, u něhož bude zajištěna ochrana dotčené
zástavby pomocí protihlukových clon.

-

z hlediska celkových vlivů na obyvatelstvo a sídla převažují výrazně pozitivní vlivy,
neboť vedle snížení hlukové a imisní zátěže v centrální části sídel lze očekávat také
podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak revitalizaci
centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.

-

vlivy na podzemní vody lze považovat v souhrnu za srovnatelné, za předpokladu
realizace opatření navržených v této dokumentaci, resp. i dalších opatření dle
podrobného hydrogeologického průzkumu. Z dostupných podkladů vyplývá, že ke
kvantitativnímu ovlivnění vodárenských zdrojů pravděpodobně dojde ve dvou
lokalitách, a to v prostoru Cerekvice - Pekla a v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav.
Zde je nutno především provést na základě průzkumných prací optimalizaci trasy tak,
aby bylo toto riziko minimalizováno, případně zajistit příslušná kompenzační opatření
k náhradě dotčených zdrojů vody. Současně je zcela nezbytné zamezit kvalitativnímu
ovlivnění podzemních vod během stavby i provozu silnice pomocí nadstandardních
bezpečnostních opatření.

-

na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni přesune
tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku
těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.
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-

obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění
zejména malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného
území. Z tohoto důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby
bylo toto riziko minimalizováno.

-

v případě kvalitativního ovlivnění povrchových vod jsou samostatným problémem
posypové soli a nebezpečné látky. Spotřeba posypových solí se podstatně zvýší,
neboť bude nutno udržovat stávající silnici I/35 i novou R35, proto je nutné omezit
odvodnění do vodotečí tak, aby nedošlo k nadlimitnímu nárůstu chloridových iontů.
Riziko znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami se však po vybudování
komunikace podstatně sníží, neboť silnice R35 bude proti těmto únikům příslušným
způsobem zabezpečena.

-

trvalý zábor zemědělské půdy patří mezi významné negativní vlivy nové komunikace.
To je dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby
se maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a
přijatelným) dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.

-

ze stejného důvodu je možné vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu
považovat za poměrně mírné, i když jde přirozeně o vlivy negativní. Dojde k určitému
narušení biotopů, k zásahům do některých hodnotnějších ploch i k nutnému kácení
dřevin. Trasa je však navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i
doporučení k optimalizaci trasy, navržená v předložené Dokumentaci.

-

vlivy na migraci živočichů jsou nejednoznačné. Stávající silnice I/35 tvoří (resp. po
nárůstu dopravy bude tvořit) velmi významnou migrační bariéru. Po vybudování R35
dojde k odvedení dopravy ze stávající silnice, která se tak stane pro živočichy
poměrně průchozí - bude se jednat o běžnou silnici II. třídy. Vznikne ovšem nová
bariéra v trase silnice R35 a bude záviset na její průchodnosti, zda bude výsledný
efekt v součtu negativní či pozitivní. Na trase R35 je v projektu plánováno mnoho
mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky), další jsou navrženy v předložené
Dokumentaci, a to právě s cílem výsledný bariérový efekt minimalizovat.

-

archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné
provést odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v
předložené Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto
předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.

-

vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit rovněž jako mírně negativní. Komunikace
vytvoří nový krajinný prvek a zasáhne tak do stávajících struktur. Na druhé straně je
možné vyzdvihnout skutečnost, že se tak neděje v nejcennějších částech krajiny
daného regionu, což je do značné míry výsledek optimalizace trasy R35. Při realizaci
opatření k zapojení silnice do krajiny, tj. zejména ozelenění včetně dosadeb
navazujících porostů, je možné vliv hodnotit také jako přijatelný.

Celkově tak lze vlivy „aktivní“ varianty hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality
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ambivalentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody (negativní zejména z
hlediska kvantitativního ovlivnění, avšak pravděpodobně pozitivní ve smyslu snížení
rizika znečištění vod)

Porovnání vlivů základní trasy a subvariant
Předkládaný záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech je záměr
navržen také v subvariantě. V obou případech mají varianty různou míru vlivů. Nejdůležitější
vlivy a střety jednotlivých variant v úseku subvarianty Sedliště-jih jsou uvedeny v následující
tabulce:
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih
Základní trasa

Subvarianta Sedliště - jih

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
3

3

Násypy: 6 154,5 tis. m
3
Zářezy: 7 156,4 tis. m
3
Celkem: 13 310,9 tis. m
3
Bilance: -1 001,9 tis. m

Násypy: 6 484,8 tis. m
3
Zářezy: 6 448,6 tis. m
3
Celkem: 12 933,40 tis. m
3
Bilance: 36,2 tis. m

Vliv na kvalitu ovzduší
pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,5 - 1,5 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,1 - 1,3 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
Litomyšli mezi 3,0 - 6,5 µg.m
Litomyšli mezi 2,0 - 6,0 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
-3
obcích Sedliště a Kornice mezi 0,5 - 1,4 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 0,9 - 1,4 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
obcích Sedlišté a Kornice mezi 0,5 - 2,3 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 1,3 - 2,4 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
dodatečných opatření
dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc bez splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
dodatečných opatření
pouze s protihlukovými stěnami o délce/výšce
570/3, 480/3 a 240/2,5 m
představuje zcela nový zdroj hluku v území

vede podél stávajícího tradičního zdroje hluku v
oblasti (stávající silnice I/35)

Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
948 777 m .rok
-1

Končinský potok - navýšení průtoku 1,4 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
21,8 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-1

Končinský potok - navýšení průtoku o 2,5 l.s
-1
Kornický potok - navýšení průtoku o 2,1 l.s
-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
17,4 l.s
-1
Kornický potok - 109,0 l.s
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Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
průchod navrženým OP 2. stupně Bohuňovice, přiblížení k OP Cerekvice-Pekla na vzdálenost
přímo v OP je navržena křižovatka Řídký
100 - 200 m v úseku dlouhém cca 3,5 km
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 282 330 m
2
II. třída ochrany - 805 820 m
2
Celkový zábor - 2 794 676 m
2
zábor PUPFL 84 734 m

zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

Vliv na flóru a ekosystémy
jeden střet s lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem)

jeden střet s lokalitou velkého významu přemostění Kornického potoka a průchod přes
porosty vlhkých luk

Vliv na faunu a migraci
vytváří novou migrační bariéru v dosud
průchozím území

zvyšuje počet migračních bariér soustředěných
v jednom koridoru

Vliv na ÚSES
přechod 1 lokálního biokoridoru, nepřemostěn,
mosty do vzdál. 300 m

přechod 1 lokálního biokoridoru, most dl. 50 m,
výšky 6,5 m.

Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
vede ve větší vzdálenosti od sídel

vede v menší vzdálenosti od sídel
vede ve vzdálenosti cca 150 m od židovského
hřbitova ležícího na okraji města Litomyšle

bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje
bydlení

konflikt s plánovanými plochami rozvoje bydlení
(Řídký, Nedošín, Litomyšl)

Vliv na krajinný ráz
vedena větší délku v zářezech
vedení v krajině nedotčené velkými
antropogenními strukturami

vedena ve větší míře po náspech
větší rozsah viditelnosti z obcí
vedena v souběhu se stávajícími strukturami, v
odděluje část území a vytváří větší „ostrov" mezi krajině tradiční a antropogenními strukturami
pozměněné
I/35 a R35
odděluje část území a vytváří menší „ostrov"
mezi I/35 a R35
nutnost realizace protihlukových stěn
Vliv na archeologické památky
průchod lokalitou Němčice (průchod 1 lokalitou) průchod velmi významnými lokalitami Nedošín a
Sedliště (celkem průchod 4 lokalitami)
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Pozn.: Opravena chyba dokumentace spočívající v záměně velikosti záboru ZPF mezi
subvariantou základní trasa a Sedliště – jih.

Vyhodnocení vlivů „základní trasy" a „subvarianty Sedliště – jih“ dle jednotlivých složek ŽP:
-

Z hlediska vlivů na ovzduší vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní
trasa (nižší vlivy z hlediska imisních limitů).

-

Z hlediska vlivů hluku vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní trasa
(nižší vlivy z hlediska hlukových limitů).

-

Vlivy na povrchové vody jsou méně významné u základní trasy, kde se předpokládá
podlimitní vliv na Končinský potok. Významnější vlivy jsou u subvarianty Sedliště-jih,
kde je vedle Končinského potoka ovlivněn i potok Kornický.

-

Vlivy na podzemní vody obou variant jsou srovnatelné. Potenciálně větší riziko je v
případě vlivu na vodní zdroj Bohuňovice ve var. Sedliště-jih, na druhé straně zdroj
Cerekvice - Pekla je významnější. V obou variantách se však předpokládá splnění
takových podmínek, které možnost ovlivnění vodárenských zdrojů prakticky vyloučí.

-

Vlivy na půdu jsou méně významné u subvarianty Sedliště - jih, která vykazuje menší
zábor půd v I. třídě ochrany ZPF a v součtu I. a II. třídy ochrany ZPF (dle
Metodického pokynu ministerstva zemědělství č.j. 1067/96 k zákonu č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění). U subvarianty Sedliště –
jih vzniká poměrně velká plocha obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd
v úzkém pásu mezi uvažovaným záměrem a stávající I/35.

-

U vlivů na flóru a ekosystémy vykazuje méně významné vlivy základní trasa, která
vyvolá jeden střet s lokalitou malého významu (lesní porost ve svahu nad
Končinským potokem). Významnější vlivy vykazuje subvarianta Sedliště-jih, která
vyvolá jeden střet s lokalitou velkého významu (přemostění Kornického potoka a
průchod přes porosty vlhkých luk).

-

V případě vlivů na faunu a migraci živočichů nelze rozhodnout, zda je vhodnější
soustředění více bariér do jednoho koridoru, či vytvoření nové bariéry v dosud
volném prostoru.

-

U vlivů na krajinu a krajinný ráz lze konstatovat, že základní trasa přináší větší vlivy
v krajině dosud nedotčené silniční stavbou většího rozsahu (uvažovaná R35).
Subvarianta Sedliště – jih přináší větší vlivy ve formě rozsáhlejšího souběhu s další
významnou silniční stavbou (uvažovaná R35 a stávající I/35) a vykazuje vyšší
intenzitu vlivů na krajinu. Z hlediska vizuálních vlivů na krajinu vykazuje méně
významné vlivy základní trasa, která je uvažována ve větší míře v zářezech, zatímco
subvarianta Sedliště – jih je vedena ve větší míře po násypech a navíc vyžaduje
realizaci protihlukových stěn.

-

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou méně významné u základní trasy
(průchod jednou archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy
(průchod 4 archeologickými lokalitami).
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Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak
vede ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými
plochami rozvoje bydlení. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy na rozvoj
sídel. Jednak vede v menší vzdálenosti od sídel, jednak je v konfliktu s plánovanými
plochami rozvoje bydlení (Řídký, Nedošín, Litomyšl).

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové vody, na
flóru a ekosystémy, na hmotný majetek a kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje
menší vlivy základní trasa.

-

U vlivů na podzemní vody, na faunu a migraci živočichů a na krajinu jsou vlivy
základní trasy a subvarianty Sedliště - jih srovnatelné.

-

U vlivů na půdu vykazuje menší vlivy subvarianta Sedliště – jih.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Litomyšle vykazuje základní trasa a tím je také vhodnější
k realizaci. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí
a tím je také méně vhodná k realizaci.

Následující tabulka pak obsahuje obdobné vyhodnocení pro subvariantu Janov.
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Janov
Základní trasa

Subvarianta Janov

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
množství zeminy při výstavbě srovnatelné
Vliv na kvalitu ovzduší
změny průměrných ročních koncentrací v okrajové změny průměrných ročních koncentrací v okrajové
zástavbě Janova:
zástavbě Janova:
-3
-3
-3
-3
pokles PM10 o 2,9 µg.m ,nárůst N02 o 1 µg.m
pokles PM10 o 3,6 µg.m ,nárůst N02 o 0,8 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
s protihlukovou stěnou o délce 260 m a výšce 3 m dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
s protihlukovou stěnou o délce 1400m a výšce 3m s protihlukovou stěnou o délce 1000m a výšce 3m
Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
953 410 m .rok
-

vlivy na nárůst průtoků a koncentrací Cl srovnatelné
Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
Srovnatelný, obě varianty procházejí navrženým OP 2. stupně Janov
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Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré
Město):
Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

2

I. třída ochrany - 1 286 929 m
2
II. třída ochrany - 820 701 m
2
Celkový zábor - 2 814 156 m
2
zábor PUPFL 85 044 m

Vliv na flóru a ekosystémy
srovnatelný
Vliv na faunu a migraci
vede v trase stávající silnice - vytváří pouze jednu vytváří dvě bariéry – rychlostní silnici a
migrační bariéru
doprovodnou komunikaci, avšak v území nízkého
migračního významu
Vliv na ÚSES
srovnatelný
Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
ve vzdálenosti 400m od zástavby Janova

vede ve vzdálenosti 480m od zástavby Janova

vytváří nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova

doprovodná komunikace vede mimo zástavbu
Janova

Vliv na krajinný ráz
větší rozsah protihlukových stěn

větší rozsah vedení dvou silnic v souběhu

Vliv na archeologické památky
kontakt s okrajem archeologické lokality Janov

archeologické lokalitěJanov se trasa vyhýbá

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, na hmotný majetek a
kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje menší vlivy subvarianta Janov.

-

U vlivů na vody, na flóru a ekosystémy a na krajinu jsou vlivy základní trasy a
subvarianty Janov srovnatelné.

-

U vlivů na půdu, na faunu a migraci živočichů vykazuje menší vlivy základní trasa.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Janova vykazuje subvarianta Janov a tím je také vhodnější
k realizaci. Základní trasa vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí a tím je také
méně vhodná k realizaci.

108

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).

Základní charakteristiky variant trasy R35
Základní

Délka

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového
oblouku

800 m

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Počet a délka tunelů

Směrové vedení
Základní trasa
Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever
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k Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.

Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.
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Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35

-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty
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V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

K PREVENCI,
KOMPENZACI

V posuzované dokumentaci byla navržena řada opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:

Opatření pro fázi projektové přípravy (DUR)
Opatření k ochraně ekosystémů a krajiny
-

-

prověřit možnosti následujících dílčích optimalizací trasy a zapracovat je do projektu v
maximální možné míře:
1)

km 35,5 - 36,0, tunel Homole: mírné prodloužení tunelu v obou směrech (cca 50
- 100 m) za účelem minimalizace zásahů do lesního porostu (východní portál) a
oddálení stavebních prací od hranice navrženého VKP (západní portál)

2)

km 44,9, průchod trasy remízem s prameništěm: posun trasy směrem na
jihozápad mimo dotčený porost

3)

km 49,5 - 50,5, přemostění Končinského potoka: mírný posun trasy směrem k
jihu mimo navržené VKP Švábenice. Dále prodloužení mostu pokud možno v
obou směrech, prioritně však ve směru západním tak, aby jeho počátek byl
mimo prostor navrženého VKP Švábenice

4)

km 52,5 - km 52,7, přemostění Kornického potoka (jen varianta Sedliště - jih):
mírné prodloužení mostu i přes část louky

5)

km 69,0 - 71,0, průchod lesními porosty mezi sídly Gajer a Starý Valdek:
přiblížení silnice R35 maximálně ke stávající trase silnice I/35 za účelem
omezení zásahů do lesního porostu

6)

km 75,7 - 75,8, přemostění Třebovky: prodloužení severovýchodního konce
mostu přes přilehlou louku

7)

km 77,1 přemostění Dětřichovského potoka a doprovodného stromového
porostu: prodloužení mostu až za hranici stromového porostu (a též koryta
Dětřichovského potoka)

8)

84,8 - 84,9, lesní porost severně od obce Kunčina: mírný posun trasy na jih
mimo lesní porost

9)

km 85,5 - 85,8, lesní porost: mírný posun směrem na jih tak, aby trasa zasáhla
pouze jižní část lesa namísto jeho rozdělení na dvě části

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod. Na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů

114

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení

- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
1)

maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (zejména násypy, okolí
portálů tunelů, předpolí mostů)

2)

ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami, vysázení pásů keřů na
vnější straně podél stěn

3)

návaznost výsadeb na prvky zeleně v bezprostředním okolí

4)

využití druhů odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území - zejména
dubohabřiny, místy též olšiny (v případě lužních porostů)

5)

současně využití druhů odolných proti imisím a zejména zasolení

6)

dosadby alejí u překládaných komunikací, které R35 křižuje

7)

dosadby navržených a dosud nefunkčních prvků ÚSES, přednostně
biokoridorů křižujících R35 a biocenter v jejím bezprostředním okolí

8)

zapojení tělesa silnice v místech vysokých náspů a předpolí mostů do krajiny
pomocí větší plochy zeleně, která druhově naváže na případné blízké porosty

9)

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

10)

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské
hodnoty stromů

11)

použití kvalitních školkařských výpěstků, stromů v minimální velikosti 12/14
ZB, kotvených třemi kůly s úvazky, zajištěných proti okusu zvěří

12)

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí. (Investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení.)

13)

projekt bude obsahovat specifikaci plánu následné péče a údržby dřevin

-

navrhnout řešení odvětrání tunelu Dětřichov tak, aby větrací šachta, veškeré provozy
a přístupové komunikace nezasáhly do prostoru navržené evropsky významné
lokality Hřebečovský hřbet, přírodní památky ani jejich ochranného pásma. V
maximální míře realizovat tyto objekty v blízkosti stávajících cest, omezit na minimum
kácení porostu

-

v rámci přípravy řešení odvětrání tunelu Dětřichov zpracovat variantní rozptylovou
studii a navrhnout takové řešení, které omezí imisní dopady na vegetaci
Hřebečovského hřbetu při zachování podmínek ochrany obyvatel okolních sídel
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navrhnout takové řešení mostů přes vodoteče, které minimalizuje zásahy do toků a
břehových porostů, zejména v případě přemostění Loučné a Končinského potoka

Opatření ke snížení dělícího efektu komunikace
-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci drobné i větší fauny a na
jejím podkladě navrhnout optimální technická opatření (mosty, propustky) tak, aby byl
minimalizován dělící efekt silnice

-

veškeré vodoteče včetně nejdrobnějších přemostit (nikoliv zatrubnit)

-

délku podchodů a mostů v místě křížení s migračními trasami a biokoridory ÚSES
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostatečná šířka suché volné
plochy, kterou mohou pro přesun využít i středně velcí savci. U křížení vodotečí a
cest s doprovodnou vegetací prodloužit mosty alespoň částečně i za pás vegetace.

-

na cca 69,5 km vybudovat migrační průchod (např. v místě plánovaného přemostění
místní komunikace), který alespoň částečně kompenzuje omezení migrační trasy v
prostoru Kozlovského hřbetu

-

na km 87,5 - dořešit úpravu mostu na polní cestě (biokoridor) tak, aby umožňoval i
migrační funkci

-

na cca 90,2 km navrhnout propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných
savců, který bude respektovat plánovaný lokální biokoridor

-

v rámci kompenzačních výsadeb zajistit i dosadby navržených a nefunkčních prvků
ÚSES, zejména biokoridorů zajišťujících průchod skrz těleso silnice R35

-

vedle navržených mostů a prvků ÚSES vybudovat v tělese silnice další mostky nebo
suché trubní propusti, které umožní průchod alespoň drobných živočichů (bez větších
problémů je to možné formou malých propustků v náspech silnice), a to zejména v
místech, kde lze předpokládat zvýšenou migraci: území, kde rychlostní komunikace
bude protínat lesní komplexy, křížit vodní toky a nivy vodních toků nebo procházet v
blízkosti vodních ploch. Tyto průchody nebudou vázány pouze na křížení prvků
ÚSES. Umístění propustků navrhne migrační studie.

-

minimálně v úsecích vymezených v migrační studii zahrnout do projektu oplocení
nebo zábrany proti vniknutí zvěře na vozovku. Optimálně realizovat oplocení podél
celé trasy, což je i v současnosti častá praxe.

-

ve spolupráci s orgány ochrany přírody navrhnout vybudování malých vodních
nádržek (nebeských rybníčků) v místech migrace obojživelníků.

-

zajistit možnost bezpečného překonání silnice pro pěší a cyklisty v místech
významných pěších tras (spojení obce s železnicí, frekventované turistické a
rekreační cesty apod.)

-

pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, zajistit v návrhu
projektu možnost přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky.
Po přesném zaměření trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho
přerušení vytyčit novou přístupovou trasu.
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Opatření k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta. To je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

Opatření k ochraně podzemních vod
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum. Na jeho základ
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace. V rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod. Současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35. V
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR
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-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů. Návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami.
Odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií.
Nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu.

-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce. S tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
ped haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným. Tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby.

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Opatření k ochraně obyvatel
-

v místech kontaktu komunikace s obytnou zástavbou prověřit v dalším stupni
projektové dokumentace možnost posunu trasy dále od obytné zástavby

-

v dalším stupni projektové dokumentace zpracovat podrobnou akustickou studii
včetně řešení ochrany jednotlivých budov, navrhnout protihlukové stěny v rozsahu
nutném ke splnění limitu pro chráněný venkovní prostor staveb 55 dB ve dne a 45 dB
v noci. V místech, kde není možné zajistit splnění limitu pro chráněný venkovní
prostor staveb na úroveň 55 dB ve dne a 45 dB v noci (dle Dokumentace jde jen o
jeden dům v lokalitě Český Lačnov) stěnu dimenzovat na 60 dB ve dne a 50 dB
v noci a v dotčeném domě zajistit splnění limitu pro chráněný vnitřní prostor stavby na
úrovni 40 dB ve dne a 30 dB v noci

-

v technickém řešení mostů v blízkosti sídel věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů
a dilatačních spár z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých
vozidel
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do projektu vegetačních úprav zapracovat i výsadby izolační zeleně s protiprašnou
funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou

Opatření k ochraně archeologických památek
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let). Přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Opatření k ochraně půdy
-

v místech náchylných k erozi řešit likvidaci dešťových vod zasakováním pomocí
technických prostředků, které erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody
apod. V těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu
půdy před odnosem přívalovou vodou.

Opatření k Plánu organizace výstavby
-

-

v rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory,
sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umístěny:
1)

mimo kontakt s obytnou zástavbou

2)

mimo lokality významnějších ekosystémů kategorie I. - III., vymezených v této
dokumentaci

3)

mimo plochy lesa a souvislé porosty dřevin

4)

mimo plochy prvků ÚSES

5)

mimo ochranná pásma podzemních vod

6)

v dostatečné vzdálenosti od vodních toků

7)

mimo lokality archeologických nalezišť, vymezené v této Dokumentaci nebo
identifikované na základě dalších průzkumů

v rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v
maximální míře vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy
(kategorie I. a II. dle této Dokumentace), dle možností vyloučit i jejich zbytečný
kontakt s vodotečemi a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních toků

Další opatření ve fázi přípravy projektu
-

v rámci dokumentace pro územní řízení provést přesné výškové a směrové zaměření
trasy
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-

upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledněny
požadavky na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k požadavkům dotčených
obcí

-

vypracovat havarijní plán pro fázi výstavby a zajistit jeho schválení

Opatření pro fázi přípravy a provádění stavby
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les. To se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně.

-

případné jedince rostlin a živočichů přemístit do srovnatelných biotopů. Záchranný
přesun je významný zejména u druhů s omezenou mobilitou (čmelák, mravenec,
obojživelníci, ještěrky apod.). Musí být realizován v co nejkratší době před zahájením
stavby v daném úseku, ovšem při respektování vhodných ročních období pro odchyt
a přesun jedinců příslušného druhu a se striktním dodržením požadavků zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pro tento zásah je třeba
zažádat o výjimku ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště
chráněných druhů.

-

veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, haldy
zeminy, betonárny, obalovny, manipulační plochy) umisťovat zásadně mimo lesní
plochy, mimo porosty dřevin rostoucích mimo les a nivní louky

-

minimalizovat zásahy do lesních porostů, dřevin a nivních luk na nezbytně nutnou
míru

-

veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo
vegetační období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)

-

pro přístupové komunikace zejména v lesních porostech využívat v maximální míře
existujících cest

-

zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky
v nivě toků, zvláště Loučné a Končinského potoka

-

před zahájením kácení stromů zejména v lesních porostech ověřit případná doupata
drobných savců a zajistit přesun nalezených jedinců

-

plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních
druhů rostlin, po ukončení stavby tyto plochy rekultivovat

-

na všech migračních trasách a v dalších místech s vyšší pravděpodobností vniku
živočichů (zejména savců a obojživelníků) na vozovku provést oplocení nebo jiné
ohrazení komunikace
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-

těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegetačních
úprav (viz výše), při výsadbě používat stanovištně odpovídající druhy

-

realizovat veškeré kompenzační výsadby (prvky ÚSES, stromořadí, plošné výsadby
pro zapojení silnice do krajiny apod.)

-

všechny vybudované usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů

Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod
-

v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací zahájit monitoring stavu a
kvality podzemních vod

-

seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi výstavby
a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek

-

v rámci technologické přípravy stavby prokazatelně zkontrolovat technický stav všech
dopravních a mechanizačních prostředků zejména pak z hlediska úkapů ropných
látek a možnosti případného úniku provozních kapalin

-

ve fázi výstavby díla udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky v dobrém
technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu

-

běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci s
ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech
k tomu určených na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Staveniště vybavit
dostatečným množstvím sanačních prostředků.

-

deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků

-

v úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod a v místech
hlubších zářezů neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí,
včetně pohonných hmot (s výjimkou nezbytných případů - málo pohyblivé stroje, v
těchto případech je nutno zajistit opatření k zamezení úniku PHM do prostředí). V
ostatních úsecích zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním únikům.

-

při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela minimalizováno

-

v místě křížení s vodními toky zabránit splachu znečišťujících látek (nerozpuštěné
látky, úkapy ropných látek) z ploch dotčených výstavbou

-

zajistit předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a
mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka), totéž platí i pro dešťové vody
odtékající z plochy staveniště

-

zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době
výstavby komunikace provádět v souladu s platnou legislativou

121

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

-

v místech průchodu stavby ochrannými pásmy vodních zdrojů nebo přiblížení k jejich
hranici zajistit na stavbě odborný dozor ochrany podzemních vod

-

v případě zasažení hladiny podzemní vody (mimo tunely se nepředpokládá) zajistit
opatření k zamezení kontaminace podzemní vody

-

při budování tunelů použít v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů takovou
techniku, která minimalizuje kvantitativní ovlivnění zdrojů pitné vody včetně lokálních
(např. pravděpodobně sanace tryskovou injektáží)

-

průběžně sledovat ukazatele kvality i případného kvantitativního ovlivnění vodních
zdrojů. V případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající kompenzační opatření, tj.
např. sanaci zdroje, v případě výrazného kvantitativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření.

-

zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný
odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek
komunikací apod.

-

v místech, kde by těleso komunikace mohlo zabraňovat odtoku vody z míst ve svahu
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorbě zavlhčených nebo
podmáčených míst. Na výtoku minimalizovat nebezpečí eroze půdy vsakovacími
příkopy nebo trativody.

-

eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.

Opatření k ochraně obyvatel
-

veškeré provozy spojené s emisemi znečišťujících látek a hlukem (deponie zeminy,
štěrkovny, obalovny, betonárny apod.) umisťovat zásadně mimo kontakt s obytnou
zástavbou

-

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

-

provádět důsledné čištění automobilů a všech strojů vyjíždějících ze stavby

-

zakrývat přepravovaný materiál a zeminu na vozidlech

-

při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě:
1)

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

2)

uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby a v případě
stížností zajistit nápravu bez zbytečných odkladů

3)

zajistit pravidelné skrápění staveniště

4)

práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat přednostně
mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky
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stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností umísťovat ve větší vzdálenosti
od obytné zástavby, příp. do přístřešků

realizovat příslušná protihluková opatření (zejména clony) v rozsahu dle podrobné
akustické studie

Opatření k ochraně půdy
-

dočasné zábory půdy omezit na nejnutnější minimum

-

pro umístění doprovodných provozů, technického zázemí, skladů apod.
upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality (třída ochrany I. a II.)

-

provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF

-

zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence
vzniku erozních rýh. V případě nutnosti zabezpečit okamžitě po provedení zářezu a
násypu stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa osázením vhodnou vegetací
či technickými prostředky

-

pro budování násypů používat výhradně materiál bez obsahu znečišťujících
organických a anorganických látek znečišťujících půdu

Opatření k ochraně archeologických nalezišť
-

v dostatečném předstihu (optimálně několika let) před zahájením stavby zahájit
archeologický průzkum celé trasy nedestruktivními metodami (letecké snímkování,
pěší sběr, detektory kovů). Průzkum je vhodné zahájit přednostně v úsecích, u nichž
lze předpokládat dřívější zahájení stavby (obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle).

-

zajistit odborný archeologický dozor na stavbě

-

před zahájením skrývky ornice provést sondáž rýhováním - rozsah bude určen v
odborném projektu v rámci projektové přípravy stavby, pravděpodobně se bude
jednat o úsek od počátku trasy po Litomyšl a okolí Starého Města

-

skrývku ornice provádět pomocí strojů, které nepřejíždějí po již skryté ploše (např.
stroj UDS, ne buldozer). Buldozery a podobnou mechanizaci lze použít jen s
výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou
vyloučit.

-

ve vybraných lokalitách určených odborným projektem provést detailní průzkum s
ručním prosíváním či proplachováním ornice (dle dosavadních poznatků jde o jednu
lokalitu u Končinského potoka a dvě jižně od Sedliště v případě varianty Sedliště-jih)

-

v dalších částech trasy provést záchranný archeologický výzkum v případě zjištění
archeologických nálezů
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Opatření k omezení množství produkovaných odpadů
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

Opatření v době provozu komunikace
Opatření k ochraně obyvatel
-

po uvedení rychlostní silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích,
kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. Podmínkou
kolaudace stavby jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb o prokazatelném dodržení hygienického limitu
hluku z dopravy, které bude provedeno v součinnosti s orgánem ochrany veřejného
zdraví. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná
protihluková opatření.

-

zajistit údržbu izolační zeleně a její případné dosadby

Opatření k ochraně ekosystémů
-

zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst. Uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu.

-

provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci

-

zajistit provoz vzduchotechnického systému odvádějícího emise z tunelu Dětřichov
tak, aby byly minimalizovány imisní dopady na vegetaci Mladějovského vrchu

Opatření k ochraně vod
-

pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám. Povinnost
vypracovat havarijní plán ukládá § 39 vodního zákona. Náležitosti havarijního plánu a
nakládání se závadnými látkami stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

-

pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace, zajistit
údržbu jímek a odlučovačů. Na základě kontrol provést případné udržovací práce tak,
aby odvodňovací příkopy a propustky nezůstávaly zaneseny splaveninami, zarostlé,
poškozené mrazem nebo vymleté vodou. Prohlídky je nutno provádět dvakrát ročně po jarním tání a na podzim před zámrazem.
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-

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

-

zajistit monitoring stavu vodních zdrojů v lokalitách určených podrobnějším
hydrogeologickým průzkumem, v případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření

S těmito opatřeními lze rámcově souhlasit.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek v rámci procesu EIA byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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Vyjádření k přepracované dokumentaci (verze 2)
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Domašice
23. 9. 2010
Občanské sdružení Domašice nesouhlasí se závěrem, že varianta Sedliště-jih představuje
větší zátěž pro životní prostředí, z těchto důvodů:
1) Je potřeba klást velký důraz i na „obtížně kvantifikovatelné jevy“ a ne je jen odbývat
konstatováním jejich „nepochybného významu". Základní trasa výrazně zvyšuje
fragmentaci krajiny a vytlačuje zvěř dál od Litomyšle. Velký problém by způsobily změny
v tradičním rozložení zátěže z dopravy - nová silnice by nutila lidi ke znovuzvážení svých
předchozích rozhodnutí, kde chtějí žít, protože vytváří nový zdroj hluku. Varianta
Sedliště-jih kopíruje tradiční dopravní koridor.
2) Zábor půdy je posuzován zmateně - v tabulce na str. 207 jsou zaměněny údaje základní
varianty a varianty Sedliště-jih. Trasa Sedliště-jih zabere půdy podstatně méně.
3) Posouzení kvality půdy je nepřesné - opět zaměněny údaje v tabulce na str. 207.
Základní varianta postihuje kvalitní řepařské půdy, varianta Sedliště-jih červenice,
slínovatě a podzoly, což je mj. i názor Asociace soukromých zemědělců.
4) U kvality půdy by měl být posuzován i aktuální stav - značná část ornice v trase Sedlištějih byla v nedávné době odnesena vodou.
5) Je potřeba uvažovat i o vlivu záboru půdy na budoucí obhospodařování pozemků.
Varianta Sediště-jih vede většinou po hranicích pozemků, nebudou nutné drahé
kompletní pozemkové úpravy. Zbytková pole varianty Sedliště-jih by byla většinou
snadno dostupná i ze stávajících polních cest. U základní varianty by bylo nutné
vybudovat nové cesty, což by znamenalo další zábor půdy.
6) Varianta Sedliště-jih výrazně neomezuje rozvoj obcí. Mohou se rozvíjet jinými směry, než
jak předpokládají současné územní plány (v případě Litomyšle vč. opomíjených
integrovaných obcí). Plány budou muset akceptovat územní plán vyššího celku Pardubického kraje. Počet obyvatel v Litomyšli dlouhodobě stagnuje (za posledních 100
let se zvýšil počet obyvatel samotného města o pouhý jeden tisíc, za posledních 30 let se
nezvýšil vůbec) a v poslední době mírně klesá; vzhledem k demografickému výhledu pro
celou zemi bude klesat i nadále.
7) Pomalý růst Litomyšle nebyl městu na škodu, ale spíše k užitku. Dnes je lákavým
turistickým cílem právě díky pomalejší moderní výstavbě, která nestihla výrazněji narušit
historický ráz města.
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8) Nesouhlasíme s tvrzením, že základní varianta neovlivní Kornický potok. Odvodnění
celého úseku mezi Bohuňovicemi a Němčicemi je řešeno vsakováním, což může
způsobit velké problémy při přívalových deštích, veškerá voda z celého úseku odteče do
Kornického potoka.
9) Na trase varianty Sedliště-jih je sice více archeologických nalezišť, ale ty jsou určená jen
na základě povrchových sběrů, jejichž vypovídací hodnota je omezená.
Pravděpodobnost, že by byly nutné větší archeologické průzkumy, je velmi malá.
10) Souhlasíme s názorem, že Kornice by nebyly odříznuty v případě varianty Sedliště-jih od
města.
11) Vzhledem k těžké situaci veřejných financí je potřeba počítat s velmi pomalou výstavbou
R35. Proto hrozí, že R35 bude po několik let končit před Litomyšlí a veškerá doprava
bude proudit po průtahu městem. Proto považujeme za vhodné uvažovat o výstavbě
obchvatu města, který by se později dal využít jako jeden směr budoucí R35. Obchvat
vystavěný v trase základní varianty by byl mnohem delší, proto dražší a obtížněji
realizovatelný. Obchvat v trase Sedliště-jih by navíc mohl sloužit dopravě ve městě a
odlehčit centru.
12) Varianta Sedliště-jih znamená pro všechny zlepšení stávajícího stavu. Základní varianta
znamená velké zlepšení pro někoho na úkor druhých.

Za sdružení Ing. Luboš Chaloupka, předseda

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1) S uvedeným názorem je možné souhlasit. V procesu EIA je nezbytné dát přednost
menším vlivům na životní prostředí, v tomto případě se jedná o menší vlivy na obyvatele
zejména v oblasti vlivů hluku a vlivů na ozduší.
2) - 5) V tabulce na str. 207 jsou skutečně zaměněny údaje základní varianty a varianty
Sedliště-jih. Ovšem kapitola B.II.1. Zábor půdy je specifikuje správně. To je také
zohledněno v rámci posudku EIA.
6) a7) Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak vede
ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými plochami rozvoje
bydlení.
8) Odvodnění záměru bude řešeno v následujících technických projektech, v návrhu
stanoviska EIA je stanovena řada pro eliminaci a minimalizaci tohoto vlivu.
9) Vlivy na archeologická naleziště jsou méně významné u základní trasy (průchod jednou
archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy (průchod 4
archeologickými lokalitami).
10) Bez nutnosti vypořádání.
11) Tato připomínka přesahuje možnosti tohoto procesu EIA.
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12) Varianta Sedliště-jih vykazuje dle procesu EIA větší vlivy na životní prostředí.

Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích
23. 9. 2010

a Občanské sdružení Lipovec
29. 9. 2010
(2 totožná vyjádření)

Vyjádření k druhé dokumentaci EIA:
Navrhujeme tuto „doplněnou“ dokumentaci vrátit k přepracování a trváme na tom, že pokud
oznamovatel trvá na projednávání záměru v úseku „MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“, který
je podstatně prostorově odlišný od rozsahu záměru v úseku „Vysoké Mýto – Staré Město“,
pak je naprosto nutné provést nové zahájení procesu EIA od samého začátku, tj. od
zveřejnění oznámení a provedení zjišťovacího řízení.
Odůvodnění a připomínky k doplnění dokumentace:
1. Na str. 6 doplněné dokumentace je uvedeno:
„Trasa je navržena v jedné základní variantě, jedná se o tzv. jižní variantu .... Zúžení
posuzování pouze na jižní variantu vychází z požadavku závěru zjišťovacího řízení".
Je se zde odvoláváno na text ze str. 2, bod „Ad a)" závěrů zjišťovacího řízení, kde MŽP
uvedlo:
„Nadále sledovat a hodnotit řešení, které bude vycházet z konečné podoby ÚP VÚC
Pardubického kraje (jehož schvalovací proces se v současné době blíží do závěrečné
fáze). Soulad navrhovaného řešení s tímto územním plánem je nutno doložit
aktuálním (tj. vztaženým k době předložení dokumentace EIA) vyjádřením KÚ
Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace EIA".
Je to ukázka, jak se MŽP díky protiprávním postupům více a více zaplétá do vlastních
pochybení a jak vlastně svou nedůsledností v dodržování zákonů působí škodu a
zdržování v budování páteřní dopravní infrastruktury. MŽP nikdy nedostalo mandát, aby
„zužovalo" počet variant, které se mají posuzovat. MŽP podle ust. § 7 odst. 5 zákona č.
100/2001 Sb. je oprávněno navrhnout posouzení dalších variant:
„V závěru podle odstavce 3 může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení
záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či
okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z
technických hledisek možné“.
Tedy MŽP není oprávněno počet variant zužovat. Tedy zjišťovací řízení trpí vážnou
vadou a je tedy neplatné stejně jako všechny kroky návazné na tento chybný postup
MŽP.

128

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

2. Toto „zaplétání se" MŽP do svých pochybeni je posíleno tím, že MŽP nedodržuje
základní ustanovení správního řádu o souladnosti řízení. EIA nemůže probíhat v rozporu
se SEA a absence SEA neumožňuje provádět návaznou EIA. V daném případě je zde
dokonce i pro část posuzované věci rozpor s platnou SEA z roku 1999 (viz níže). Pokud k
těmto pochybením ze strany MŽP dochází pro případy, kdy náklady na zmatečný proces
EIA nese státní subjekt, pak dochází navíc těmito pochybeními k nehospodárnostem a
zmaření vydaných veřejných finančních prostředků, a to ve značné výši. Pokud se to
stane poprvé je možné uvažovat z trestního hlediska o pouhé nedbalosti, pokud se tak
děje opakovaně, a tedy vědomě a po upozornění, je namístě zvážit šetření zda se
nejedná o úmysl nebo zda úředník nejednal pod nějakým nátlakem. Proto tímto
vyzýváme vedení ministerstva k zahájení šetření v dané věci a vyvození následků.
Požadujeme písemnou odpověď ministra do 30 dnů s uvedením konkrétních a účinných
opatření k nápravě, která přijal.
3. Zaplétání se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíží do závěrečné fáze...". Toto je nepřípustné v jakékoliv situaci.
Lze odkázat na zrušení části ZÚR kraje Vysočina rozsudkem Nejvyššího správního
soudu č.j. 5 Ao 1/2009 - 186 ze dne 3. července 2009. Nelze vyloučit, že předjímání
nějakých budoucích rozhodnutí spadá dokonce pod trestní zákon stejně tak jak to bylo s
předjímáním výsledku návazného procesu v případě, kdy Nejvyšší soud v trestní věci
potvrdil dva rozsudky soudů nižší instance - viz usnesení Nejvyššího soudu č.j. 7 Tdo
991/2005. Tedy zjišťovací řízení trpí vážnou vadou a musí být opakováno po novém
předložení Oznámení.
4. Zaplétáni se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na „...ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíži do závěrečné fáze...". Tento chybný postup MŽP je ještě dále
akcentován tím, že Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 7 Ao 1/2009-56 ze dne
26. srpna 2009 zrušil podstatnou část koridoru R35 posuzovanou v předmětném
záměru, a tedy tento koridor neexistuje. MŽP tedy jasně nařizovalo a (protože svůj
postup nekorigovalo) nadále zjevně trvá na svém nařízení vycházet z původně
neschváleného a nyní soudem částečně zrušeného dokumentu. Je to tedy jistým
způsobem maření rozsudku soudu, kde se též dá uvažovat o trestně právních aspektech.
5. Zaplétání se MŽP do svých vlastních pochybení je jasně dokumentováno i tím, že MŽP v
nesprávně formulovaném závěru zjišťovacího řízení se odvolává na v dané době
neprávoplatný dokument, tj. na „...ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces
se v současné době blíží do závěrečné fáze...". Tento chybný postup MŽP je ještě dále
akcentován tím, že doposud situace s koridorem R35 v prostoru daného záměru nebyla
napravena, naopak, Pardubický kraj zjevně porušil stavební zákon, když vydal ZÚR kraje
pro území jiné než celé území kraje (a proto také ZÚR Pardubického kraje již byly
napadeny žalobou u NSS). V souvislosti s daným a zmatečným procesem EIA je zde
tedy situace, že nemůže být dodržen výše uvedený závěr zjišťovacího řízení, a to ani
kdyby se uvažovalo, že per analogiam by se mohlo substituovat ZÚR Pardubického kraje
za ÚP VÚC Pardubického kraje.
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6. V závěru zjišťovacího řízení se požadovalo, že „Soulad navrhovaného řešení s tímto
územním plánem je nutno doložit aktuálním (tj. vztaženým k době předložení
dokumentace EIA) vyjádřením KÚ Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace
EIA". Tento závěr zjišťovacího řízení nemůže být pominut, neb správní orgán, byť by v
daném úkonu nepostupoval podle správního řádu, musí podle správního řádu dodržet
základní principy správního řádu dle ust. §§ 2 - 8 správního řádu, a tedy MŽP nemělo
právo zveřejnit doplněnou dokumentaci EIA bez neplnění podmínky, kterou samo
stanovilo v závěrech zjišťovacího řízení. Když k tomuto pochybení již ze strany MŽP
došlo, je MŽP povinno napravit své pochybení na základě tohoto explicitního upozornění,
tj, MŽP je povinno řízení EIA zastavit.
7. Poukazujeme na to, že vyjádření Pardubického kraje o souladu s územně plánovací
dokumentací k aktuální územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR Pardubického kraje,
schází, což je zásadní pochybení.
8. Je nutné si navíc uvědomit, že sice zákon č. 100/2001 Sb. sice explicitně nepožaduje,
aby záměr byl v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, ale v daném případě
je toto nezbytné z hlediska naplnění povinnosti MŽP dbát na hospodárné využití
veřejných finančních prostředků. Je zde totiž fundamentální rozdíl od situace, kdy si
Oznámení bez souladu s územním plánem podá soukromý investor. Tento soukromý
investor si sám nese riziko finanční ztráty, pokud se mu nepodaří získat změnu územního
plánu, která by umožnila jeho záměr realizovat. Pokud ale investorem je subjekt
hospodařící s veřejnými finančními prostředky, dopadá na všechny státní subjekty, které
ovlivňují vlastní proces, povinnost bdělosti, zda by se nemohlo stát, že by se staly
spolupodílníky na zavinění ztráty veřejných finančních prostředků a zjevné
nehospodárnosti. V takové situaci se MŽP jako příslušný úřad dle zákona č.100/2001 Sb.
nemůže vyvinit z povinnosti informovat Oznamovatele, státní subjekt hospodařící s
veřejnými finančními prostředky, že v daném případě nelze mít za na jisto položené, že
veřejné finanční prostředky vydané na proces EIA pod vedením MŽP nebudou
proplýtvané. Pokud toto není na jisto položené, je MŽP povinno jinému zabránit
nehospodárnému vydání veřejných finančních prostředků a MŽP je povinno na tuto
skutečnost Oznamovatele prokazatelně, tj. písemně, upozornit. Pokud by státní subjekt i
nadále trval na nehospodárném vydávání veřejných finančních prostředků, je MŽP
povinno oznámit toto pochybení příslušnému Finančnímu úřadu s podnětem ke kontrole.
MŽP v této kauze viditelně chybuje, neb nechává posuzovat za veřejné finanční
prostředky záměr předložený státním subjektem hospodařícím s veřejnými finančními
prostředky v situaci, kdy neproběhly právoplatně procesně povinné procesy územního
plánovaní a SEA, a tedy po rozsudku NSS týkajícího se explicitně posuzovaného
záměru, je zde více než jen riziko nehospodárného vydání veřejných finančních
prostředků. Vyzýváme tímto ministra MŽP, aby provedl v dané věci hloubkové šetření a
vyhrazujeme si právo o věci informovat příslušné orgány finanční kontroly. Požadujeme
tímto, aby ministr nejen věc důsledně prošetřil, ale zaslal nám do 30 dnů písemnou
odpověď, kde budou uvedeny konkrétní a účinná opatření k nápravě, která přijal.
Upozorňuje, že nedůsledným dodržováním zákonů ze strany MŽP mohou vzniknou velké
škody na zpožděních výstavby dopravní infrastruktury.
9. Na str. 6 doplněné dokumentace je uveden odkaz na jiné dokumentace, ale ve vlastní
dokumentaci EIA schází konkrétní podklady, na základě, kterých bylo posuzování
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prováděno. Je naprosto nepřípustné pouze odkazovat, a to ještě naprosto nepřesně na
jakési jiné dokumentace. Informace, které jsou základem posouzení musí být
SEZNATELNĚ integrální součástí textu dokumentace EIA předložené veřejnosti k
vyjádření. Toto v daném případě nenastalo a zveřejněná dokumentace EIA je takto jako
neúplná zatížena těžkou právní vadou.
10. V předložené dokumentaci schází posouzení na NATURA 2000 provedené osobou s
příslušnou autorizací. Posouzení osobou bez autorizace je nepřípustné. Dokumentace
EIA je takto jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
11. V předložené dokumentaci schází je sice přiloženo posouzení na veřejné zdraví, ale toto
posouzení nerespektuje povinně posuzované varianty záměru. Dokumentace EIA je takto
jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
12. Na str. 8 je uvedeno, že není zahrnuto hodnocení MÚK Ostrov. To je zásadní pochybení,
neb každé jednotlivé posuzování EIA musí zahrnout i kumulativní vlivy. Je tedy
nepochybné, že vlivy MÚK Ostrov musí zde být zahrnuty.
13. Na str. 8 je uvedeno, že po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny vyvolané silniční přeložky.
Takovou „dohodu“ nesmělo MŽP učinit, neb vyvolané silniční přeložky jsou nejen
nedílnou součástí záměru, ale musí být i povinně posuzovány z hlediska vyvolaných a
kumulativních vlivů.
14. Na str. 9 je odkaz na neurčitý počet přeložek. Takto nelze postupovat. Vyvolané přeložky
musejí být řádně specifikovány a v procesu EIA plnohodnotně posouzeny. Situace, že
probíhá hodnocení EIA na záměr, kde jím vyvolané dopady nejsou známy, je
nepřípustná.
15. Na str. 9 je odkaz na do procesu EIA nezahrnuté návazné stavby. Schází ale klíčové
stavby požadované legislativou, a to odpočívky. Tyto odpočívky zcela typicky jsou nad
100 vozidel a jako takové musí být posuzovány v EIA. Není možné problém „salámovat“,
takže často mnohahektarové odpočívky se budou řešit samostatně, přestože jsou
nedílnou částí projektu každé komunikace stejné jako napojení na místní a nadmístní
komunikace.
16. Na str. 10 je uvedeno, že R35 převezme část dopravy z D1. Schází ale uvedení, kolik
tisíc vozidel denně této dopravy bude. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
17. Schází ale, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na R43. Toto musí být
explicitně uvedeno pro modelování intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro
hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
18. Schází ale, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na silniční síť ze
severu, zejména ze směru z Německa. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
19. Na str. 10 je odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje. To je nepatřičné, neb tento
dokument už není v právní síle.

131

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

20. Naprosto nesprávné je neposouzení varianty R43 s napojením u Svitav. Zdůvodnění
použité na str. 10 je doslova nesmyslné. To, že v již neplatném ÚP VÚC Pardubického
kraje byla R43 přes Staré město je k dnešnímu dni zcela irelevantní.
21. Tvrzeni na str. 10, že dokumentace hodnotí méně příznivý stav, je nedoložené. Navíc
takto nelze postupovat, neb kdyby to bylo přípustné, pak by se zpracovatel dokumentace
EIA mohl vyhnout jakémukoliv posouzení variant tím, že by místo seznatelného
hodnocení variant, což je jeho úkolem, mohl varianty jen verbálně odbýt. To, že
zpracovatel dokumentace EIA takto rezignoval na klíčový úkol, který je povinen na
základě své autorizace plnit, je důvodem k tomu, aby MŽP zahájilo proces šetření s touto
autorizovanou osobou ve věci odebrání autorizace. Požadujeme tímto písemnou
odpověď v této věci od MŽP, a to do 30 dnů.
22. Intenzity dopravy je nutné hodnotit v širším kontextu, a to včetně dopravy z Brna do
Hradce Králové/Pardubic s využitím D1. Je nepochybné, že tato trasa by byla více
preferována v situaci, kdy by byla realizována masivní zajížďka po R43 do Starého
města.
23. Trasy variant v oblasti, kde byl koridor R35 zrušen rozsudkem Nejvyššího správního
soudu jsou beze změny oproti první variantě dokumentace EIA, čímž je popřen smysl
doplňování dokumentace EIA.
24. Dokumentace odkazuje na str. 226 na seznam 9 výkresů. Tyto nebyly zveřejněny, čím je
znemožněno plnohodnotně dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je tedy zmařeno.
Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně MŽP zveřejňuje dokumentaci
s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
25. Dokumentace odkazuje na str. 226 na seznam 9 příloh dokumentace. Tyto nebyly
všechny zveřejněny, čím je znemožněno plnohodnotné dokumentaci připomínkovat.
Zveřejnění je tedy zmařeno. Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně
MŽP zveřejňuje dokumentaci s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
26. Dokumentace odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek. Stanovisko o souladu s ÚP VÚC
Pardubického kraje je irelevantní, neboť tento dokument není v právní síle. Ostatně ani
toto stanovisko schází.
27. Dokumentace odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek. Tyto nebyly všechny zveřejněny,
čím je znemožněno plnohodnotné dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je tedy
zmařeno. Nelze ani odkazovat na velikost těchto příloh, neboť běžně MŽP zveřejňuje
dokumentaci s přílohami v rozsahu i přes 100 Mb.
28. Je nutné brát v úvahu i základní principy posuzování situací, kdy jsou potenciálně
překračovány zákonné hlukové limity, kdy se musí k tíži žadatele brát i nejistota měření či
modelování. Toto dokládá např. dopis hlavního hygienika ombudsmanovi ČR (dopis č.j.
32.0-21.6.2007/23679 ze dne 23.7.2007). Toto není respektováno.
29. Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „... dbají
vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy
nebo povinnostmi dotčené osoby“. MŽP proto musí zastavit proces EIA do schválení
ZÚR Pardubického kraje, který zahrne i celý koridor R35.
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30.Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „…, aby
nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje „.
MŽP nesmí neoprávněné zatěžovat veřejnost zmatečným řízením o EIA k R35, kde se
dokonce ani nezabývá platným stanoviskem SEA z roku 1999, které MŽP vydalo pod č.j.
/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99. Toto stanovisko SEA je pro MŽP závazné a může být
překonáno jedině SEA pro plnohodnotné ZÚR Pardubického kraje.
31.Podle správního řádu musí správní orgány, a tedy i MŽP, postupovat tak, že „..., aby
nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje „.
MŽP nesmí neoprávněně zatěžovat veřejnost zmatečným řízením o EIA k R43, které je v
rozporu dokonce s platným rozhodnutím SEA z roku 1999, které MŽP vydalo pod č.j.
/11862/1137/700/1412/OPVŽ/99 a kde je R43 vyloučena. Toto stanovisko SEA je pro
MŽP závazné a může být překonáno jedině SEA pro ZÚR JMK.
32. Celá EIA je zatížena těžkou právní vadou. Podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
se totiž provádí posouzení záměru na KAPACITU záměru a ne na jakékoliv jiné
parametry, které mohou být odvozovány z nějakých predikcí, jak bude záměr
provozován. Podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. musí být v části B/l/2 popsána
„Kapacita (rozsah) záměru". Kapacitou dopravní komunikace se nerozumí očekávaná
(nějak predikovaná) intenzita dopravy v nějakém, na zákonu 100/2001 Sb. nezávisle
stanoveném časovém horizontu (např. 10, 20, 30 let). Provoz komunikace totiž není
povolován na dobu určitou a není ani povolován (ani stanoviskem EIA ani jinak) na
nějaké (mezní) hodnoty intenzit dopravy, které někdo předikuje. Kapacitou záměru u
doprávní silniční komunikace počet vozidel, které tato komunikace je kapacitně schopna
přepravit. Oznamovatel záměru musí věrohodně doložit jak vysoce kapacitní silnici
navrhuje budovat. Pro věrohodné určení kapacity dopravní silniční komunikace je nutné
vycházet např. z všeobecně uznávaných norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73
6110. Zde je kapacita komunikace vázána na definovaný pojem „Úroveň kvality dopravy
(ÚKD)". Zjednodušeně řečeno kapacita komunikace R43 je dána počtem průběžných
jízdních pruhů a kapacita každého ze 4 předpokládaných pruhů je cca 20 tis. vozidel
denně, tj. jako kapacitu R35 a R43 je nutno brát celkem cca 80 tis. vozidel denně.
Zpracovatel dokumentace EIA zásadním způsobem a vědomě chybuje, neb kapitolu B/l/2
požadovanou přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. s názvem „Kapacita (rozsah)
záměru“ si svévolně přejmenoval na „Rozsah záměru" a kapacitu záměru neuvedl. Je
tedy nutné dokumentaci EIA bez dalšího odmítnout neboť nesplňuje požadavky zákona.
Stejně tak je nutné odmítnout posudek, který se nevypořádal s tímto dokumentovaným
pochybením.
33. Kapacita záměru, tedy údaj o cca 80 tis. vozidel denně, musí být podle zákona základem
i všech imisních a hlukových studií a musí být brán jako základní vstupní parametr pro
posuzování z hlediska NATURA 2000. Předložené posouzení je ve všech těchto částech
naprosto chybné, neboť nevychází z parametru požadovaného zákonem.
34. Podle závazných závěrů zjišťovacího řízení měly být v Dokumentaci EIA jednotlivě a
věcně vypořádány všechny připomínky (tj. všech subjektů) podané ve zjišťovacím řízení.
Toto se nestalo, což je zásadním pochybením zpracovatele Dokumentace EIA.
Dokumentaci EIA je tedy nutné vrátit ŘSD k přepracování a doplnění. Trváme na úplném
naplnění zákonného procesu EIA včetně splnění všech podmínek ze závěrů zjišťovacího
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řízení, tj. i plného vypořádání všech připomínek (tj. všech subjektů) podaných ve
zjišťovacím řízení, a to v doplněné Dokumentaci EIA.
35. Připomínky podané musí být citovány plně a ne zkracovány a přeformulovávány. Stalo se
tak pro prakticky všechny níže uvedené a dříve uplatněné připomínky. Zpracovatel
dokumentace vážně pochybil a vážně pochybilo i MŽP, které tento problém ponechalo
bez povšimnutí a doplněnou dokumentaci zveřejnilo. Na všech níže uvedených
připomínkách trváme a požadujeme jejich korektní vypořádání.
36. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Proces EIA byl zahájen oznámením pro úsek R35 „Vysoké Mýto - Staré Město". V
grafické reprezentaci v oznámení záměru této záměr nesahal západně od obce
Zámrsk. Není přípustné, aby po provedeném oznámení a zjišťovacím řízení byla
zpracována dokumentace pro jiný prostorově podstatně odlišný záměr a dokonce aby
byl měněn název procesu EIA. Úsek „MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" má západní
ukončení o řadu kilometrů více k západu a zasahuje tak i do prostoru obcí, které
nebyly zasaženy záměrem projednávaným ve zjišťovacím řízení. Záměr, pro který je
nyní předložena dokumentace EIA, je tedy podstatně prostorově odlišný od rozsahu
původního záměru v úseku „Vysoké Mýto - Staré Město". To je zcela nepřípustné a
toto samotné diktuje nutnost zahájit proces EIA od samého počátku.“
Odvolávání se na ust. § 7 odst. 5 cit. zákona je v dané situaci zcela nepřípadné, neboť to
nebylo MŽP, kdo rozhodl o předložení dokumentace na záměr o téměř 10 km delší a
nejedná se ani o novou variantu, ale prostě o 10 dalšího záměru, což je záměr, který sám
o sobě podléhá posuzování EIA. Je vhodné, aby si MŽP uvědomilo, že pokud volí taktiku,
že vědomě či z nedbalosti připouští nepřípustné kroky v procesu EIA, dává tím
argumenty odpůrcům posuzovaného záměru, což tito mohou uplatnit u soudu při
územním řízení a budou pak úspěšní a dojde k zpoždění možnosti realizovat předmětný
záměr, což mohou být i miliardové škody a bude nutné zjišťovat, kdo to zavinil.
37. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Proces EIA pro R35 musí být v souladu s navazujícími komunikacemi. Tomu v
daném případě tak není, protože není správně řešena návaznost na R43. Koridor pro
R43 je nyní stanoven v závazné Politice územního rozvoje jako koridor s možným
zakončením jak u Moravské Třebové tak u Svitav. Proces EIA není tedy v souladu se
schválenou Politikou územního rozvoje a musí být brány v úvahu obě varianty
koridoru R43 dle Politiky územního rozvoje."
Seznatelné porovnání variant nelze nahrazovat tvrzením, že byl do posuzování brán
nějaký „horší stav". To, že se potenciálně jedná o „horší stav" musí být seznatelně
doloženo, a to je právě účelem hodnocení EIA. Resignováním na seznatelné posouzení
variant je vážnou chybnou zpracovatele dokumentace, která podle našeho názoru
zakládá důvod k odebrání jeho autorizace. Proto tímto navrhujeme zahájit řízení o
odebrání autorizace a požadujeme písemnou odpověď do 30 dnů.
38. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následné MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
134

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

„Ministerstvo životního prostředí odůvodněným způsobem vrátilo oznamovateli, ŘSD,
k přepracování dokumentaci EIA pro R43 v úseku od Svitávky po R35, a požaduje
aby byl hodnocen i koridor R43 ve směru na Svitavy. Z důvodu integrity rozhodování
centrálního orgánu, MŽP, je nyní nutné důsledně brát v úvahu toto rozhodnutí a
posuzování dokumentace EIA pro jakýkoliv úsek R35 musí také brát v úvahu možný
koridor R43 ve směru na Svitavy. Toto posuzované dokumentace nenaplňuje a proto
není v jejím posuzování možné pokračovat."
Seznatelné porovnání variant nelze nahrazovat tvrzením, že byl do posuzování brán
nějaký „horší stav". To, že se potenciálně jedná o „horší stav" musí být seznatelně
doloženo, a to je právě účelem hodnocení EIA. Resignování na seznatelné posouzení
variant je vážnou chybou zpracovatele dokumentace, která podle našeho názoru zakládá
důvod k odebrání jeho autorizace. Proto tímto navrhujeme zahájit řízení o odebrání
autorizace a požadujeme písemnou odpověď do 30 dnů.
39. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Trasa R43 vymezená v ÚP VÚC Pardubického kraje byla nejprve zpochybněna
samotným Zastupitelstvem Pardubického kraje, které ve stejný den, 14.12.2006, kdy
byl schválen ÚP VÚC Pardubického kraje, schválilo zadání pro změnu ÚP VÚC
Pardubického kraje, kdy měla být posuzována jiná trasa R35 než, která byla téhož
dne schválena. V této věci sice došlo v meziobdobí k posunu, ale věc dořešena není,
neboť ÚP VÚC Pardubického kraje je typem rozhodnutí, které je podle rozhodnutí
Ústavního soudu napadnutelné u Nejvyššího správního soudu. Jedním ze základních
pochybení při pořizování ÚP VÚC Pardubického kraje bylo nedodržení postupu
závazného pro MMR a celou státní správu, tj. respektování usnesení vlády č.
741/1999, které požadovalo koridor R43 Brno - Svitavy vymezit v procesu nového
územního plánu pro brněnskou aglomeraci (viz Příloha č. 1 bod e) tohoto UV). Tento
fakt nebyl zatím napadnut u Nejvyššího správního soudu, nicméně ÚP VÚC
Pardubického kraje u NSS již napaden byl, a to pro protiprávní postup při vymezování
koridoru R35. NSS vydal rozsudek č. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009, kterým
zrušil „územní plán velkého územního celku Pardubického kraje schválený
zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 se v části vymezení ploch a
koridorů veřejně prospěšných staveb D1 - stavba rychlostní silnice R35 se všemi
jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s
napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u
Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď…“. Tímto neexistuje žádná
schválená trasa pro R35 a nelze tedy smysluplně pokračovat v procesu ElA pro
posuzovaný úsek R35.“
Je nesprávné odvolávat se na zákon č. 100/2001 Sb. a zamítat výše uvedenou námitku.
Pro případ, že neexistuje žádná schválená trasa komunikace v územně plánovací
dokumentaci totiž vůbec není možné vést proces EIA. Proces EIA je návazný na územně
plánovací postupy, neb je přímo provázán s procesem návazným na územní plánování.
Je provázán s procesem územního řízení. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. totiž naprosto
jednoznačně v ust. § 43 odst. 5 uvádí, že „Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů
podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s
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vydaným územním plánem". MŽP proto bylo povinno zamezit neoprávněnému čerpání
veřejných finančních prostředků pro předmětný proces EIA, kde ani jedna trasa není v
souladu s územně plánovací dokumentací ZUR Pardubického kraje a tedy ani s
územními plány obcí na trase. Protože se jedná o závažné pochybení MŽP i ŘSD,
požadujeme, aby ministr MŽP věc nechal prošetřit a nechal zjednat nápravu, aby
nepokračovalo zneužívání veřejných finančních prostředků, které by mohlo i nést aspekty
trestného činu. Pokud šetření ministra potvrdí, že mohlo dojít k trestnému činu, je ministr
povinen věc ohlásit orgánům činným v trestním řízení. Požadujeme písemnou odpověď
do 30 dnů s uvedením výsledků šetření a konkrétních kroků k nápravě.
40. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Vzhledem k právnímu vakuu ve věci trasy R35 a vzhledem k probíhajícímu procesu
pořizování Zásad územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje není možné
pokračovat v procesu EIA pro předmětný úsek R35 do doby právoplatného schválení
ZÚR Pardubického kraje.“
Je nesprávné odvolávat se na zákon č. 100/2001 Sb. a zamítat výše uvedenou námitku.
Pro případ, že neexistuje žádná schválená trasa komunikace v územně plánovací
dokumentaci totiž vůbec není možné vést proces EIA. Proces EIA je návazný na územně
plánovací postupy, neb je přímo provázán s procesem návazným na územní plánování.
Je provázán s procesem územního řízení. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. totiž naprosto
jednoznačně v ust. § 43 odst. 5 uvádí, že „Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů
podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s
vydaným územním plánem". MŽP proto bylo povinno zamezit neoprávněnému čerpání
veřejných finančních prostředků pro předmětný proces EIA, kde ani jedna trasa není v
souladu s územně plánovací dokumentací ZUR Pardubického kraje a tedy ani s
územními plány obcí na trase. Protože se jedná o závažné pochybení MŽP i ŘSD,
požadujeme, aby ministr MŽP věc nechal prošetřit a nechal zjednat nápravu, aby
nepokračovalo zneužívání veřejných finančních prostředků, které by mohlo i nést aspekty
trestného činu. Pokud šetření ministra potvrdí, že mohlo dojít k trestnému činu, je ministr
povinen věc ohlásit orgánům činným v trestním řízení. Požadujeme písemnou odpověď
do 30 dnů s uvedením výsledků šetření a konkrétných kroků k nápravě.
41. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Podle rozsudku NSS č. 1 As 111/2008-363 ze dne 20. května 2009 je judikováno, že
„Jinými slovy - byla-li daná varianta v procesu SEA vybrána nezákonně, nemůže být
další rozhodnutí (tj. stanovisko EIA), které stojí na tomto podkladu, zákonné" a „ je-li
nezákonné stanovisko SEA, je tím samým nezákonné i stanovisko EIA". Po zrušení
části koridoru R35 rozsudkem NSS č. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009 je
nezákonná i SEA k ÚP VÚC Pardubického kraje, a tedy pokud nemá být nezákonný
tento předmětný proces EIA, pak musí být pozastaven do doby provedení nové SEA,
tj. SEA k ZÚR Pardubického kraje.“
Připomínka nebyla vůbec vypořádána.

136

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

42. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Dokumentace EIA musí být odmítnuta, neboť zcela zamlčela dopravní význam a
funkční zařazení R35 jako součásti evropské sítě TEN-T."
Doplnění je nedostatečné, neb nelze je doplnit konstatováním, že se jedná o síť TEN-T,
ale je nutné posoudit také dopady takto vzniklé, a to včetně nárůstu dopravy v transevropském měřítku, vlivů složení dopravního proudu (tj. vyšší než průměrný podíl těžké
kamionové dopravy a její rozložení do celé noční doby), atd. Je nutné také vzít v úvahu
specifické formulace v Politice územního rozvoje, článek (23).
43. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Dokumentace EIA musí být odmítnuta, neboť je zmatečná i z hlediska návaznosti na
R43. Na str. 8 se uvádí, že R43 naváže u Starého Města, na str. 26 je R43
definována jako Brno - Svitavy.“
Oprava nebyla provedena. Definice R43 musí být v souladu s PÚR.
44. Pro předmětnou původní dokumentaci EIA, která byla následně MŽP Oznamovateli
vrácena byla uplatněna následná připomínka, která nebyla řádně vypořádána:
„Je naprosto nedostatečně zpracováno modelování dopravních intenzit. Není ani
zpracováno na standardně používaný výhled 30 let, tj. do roku 3039, ale není
zejména nijak vyhodnocen budoucí stav dopravy po napojení na síť TEN-T a zejména
na R43. Nejsou naprosto zhodnoceny klíčové otázky převedení dopravy z dnešní
D1.“
Výhled na 30 let je standardně používanou dobou pro predikce. Navíc upozorňujeme, že
nestačí provádět posuzování na nějaké predikce. Nic takového zákon č. 100/2001 Sb. v
platném znění neumožňuje a státní správa smí činit jen to, co zákon nařizuje a nic jiného.
Posuzování EIA tedy musí být v souladu s dikcí cit. zákona, který nařizuje přisuzovat
záměry z hlediska jejich kapacity a rozsahu. Kapacitou je v daném případě 80 tisíc
vozidel/denně – detaily jsou rozebrány výše.
Dokumentaci EIA, stejně jako oznámení EIA, je nutno odmítnout a vrátit oznamovateli jako
nedostatečně zpracované. Není možné pokračovat v procesu EIA, protože je tu nebezpečí
plýtvání veřejnými finančními prostředky ve velkém rozsahu.
Žádáme MŽP, aby postupovalo v souladu se zákony a principy dobré státní správy a bez
prodlení Oznámení EIA i Dokumentaci EIA vrátilo oznamovateli jako neprojednatelné.
Za občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách,
Rozdrojovicích a Jinačovicích
doc. Petr Firbas
předseda OS
Za občanské sdružení Lipovec
Ing. Jan Vaňous
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předseda OS

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodům:
1. – 5.:
Postup procesu EIA kritizovaný v rozsáhlých připomínkách není v rozporu s žádným
ustanovením zák. č. 100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č.
100/2001 Sb. nikde nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se
záměrem předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu
dalších variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
6. – 8.:
Vyjádření KÚ Pardubického kraje je uvedeno v Části H - Příloha dokumentace EIA.
9.:
Citace podkladů, ze kterých čerpala dokumentace je v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.
V přílohách dokumentace je nutno uvést podklady, které se bezprostředně dotýkají procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
10.:
V příloze dokumentace je uvedeno povinné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody,
že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymazené ptačí oblasti ani na evropsky
významné lokality. V takové případě se žádné posouzení na NATURA 2000 provedené
osobou s příslušnou autorizací nezpracovává.
11.:
Posouzení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno dle příslušných metodik a v souladu s §19
zák. č. 100/2001 Sb.
12.:
Kumulativní vlivy MÚK Ostrov jsou v respektovány v dostatečné míře pro proces EIA.
K bodu 13. a 14.:
Vlivy silničních přeložek budou řešeny samostatnými procesy EIA včetně kumulativních vlivů.
15.:
Odpočívky nejsou v současné době přesně specifikovány. V případě jejich realizace budou
samostatnými procesy EIA včetně kumulativních vlivů.
16. - 18., 22.:
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy z D1, R43 a ze severu.
19.:
Odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje se nijak nepodílí na posuzování vlivů na životní
prostředí.
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20. a 21.:
Dokumentace zde dokládá, že hodnotí méně příznivý stav (s vyšší dopravní zátěží), což je
povinností zpracovatele dokumentace.
23.
Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu záměru
s územně plánovací dokumentací.
24., 25.:
Zákon č. 100/2001 Sb. v § 8 stanoví, že příslušný úřad zveřejní na internetu vždy alespoň
textovou část dokumentace.
26.:
Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu, odboru
strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
27.:
Stanovisko a vyjádření jsou součástí dokumentace a v jejím rámci byly zveřejněny.
28.:
Jak hluková, tak rozptylová studie jsou zpracovány podle závazných metodik a respektují
příslušné nejistoty měření a modelování.
29. a 30.:
Dle zák. č. 100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm
ÚPD.
31.:
EIA k R43 není předmětem tohoto procesu EIA.
32. a 33.:
EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu životního prostředí a ochrany
veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus) vyžadují striktně stanovení
výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty vycházejícími ze sčítání dopravy,
výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.
34. a 35.:
Uvedené připomínky byly v dokumentaci i doplněné dokumentaci vypořádány dostatečným
způsobem (dle požadavků zák. č. 100/2001 Sb.).
36.:
Zák. č. 100/2001 Sb. nikde nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela
totožný se záměrem předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné
možnosti návrhu dalších variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
37.:
Uvažování nejhoršího možného stavu je povinností zpracovatele dokumentace. Dle zák. č.
100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm ÚPD.
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38.:
Koridor pro R43 ani R43 není předmětem tohoto procesu EIA.
39. – 41.:
Dle zák. č. 100/2001 Sb nemusí být žádný záměr v aktuálním souladu s žádným stupněm
ÚPD.
42.:
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy evropské sítě TEN-T.
43.
V rámci procesu EIA byly řešeny maximální intenzity bez ohledu na detailní napojení R43.
44.:
Výhled 30 let není standardně používaný ani nijak legislativně parametrizovaný. Pouze dle
hygienických předpisů by měl být zpracován výhled na cca 10 let. V dokumentaci
použitý
výhled k roku 2025 je zcela dostatečný. Navíc pro vzdálenější výhled nejsou k dispozici
přesné emisní parametry motorových vozidel.
EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu životního prostředí a ochrany
veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus) vyžadují striktně stanovení
výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty vycházejícími ze sčítání dopravy,
výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.

Občanské sdružení R35 Litomyšl
doručeno 7. 10. 2010
Stanovisko občanského sdružení „ R35 Litomyšl“ k doplňku EIA R35 dle § 8 odst. 2 a 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ve věci doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní silnice R35
v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“ na životní prostředí.
V souladu s výše uvedeným zákonem Vám zasílám stanovisko našeho občanského sdružení
k doplňku EIA R35 v níže uvedených třinácti stručných bodech:
1. Pokračování chybných rozhodnutí - původní nesmyslné rozdělení města komunikací by
pokračovalo dál, pojďme chyby napravit a ne v nich pokračovat
2. Došlo by k oddělení městské části Kornice od vlastního města, přestože jsou zde
dlouhodobě patrné integrační snahy
3. Územní plán města předpokládá ve směru na městskou část Kornice výstavbu rodinných
domů - je to jediná oblast, kam se může město rozvíjet
4. Narušení historického rázu města
5. Zábor zemědělské půdy
6. Dopad na zdraví obyvatel
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7. Střet s lokalitou velkého významu
8. Násypy zeminy
9. Vliv na archeologické památky
10. Domy u komunikace I/35
11. Ohrožení rybníků
12. Vodní tok Gregorka
13. Židovský hřbitov
ad 1)
Ti, kteří o umístění komunikace protínající město Litomyšl před třiceti lety rozhodovali, učinili
osudové chybné rozhodnutí, kdy narůstající dopravu ze Smetanova náměstí přesunuli nikoliv
za město, ale novou komunikací rozetnuli město na dvě částí. Následky tohoto rozhodnutí
nese město dodnes. Jestliže dojde k rozdělení města na dvě části, jedná se o jizvu, kterou
není možné ani po dalších desítkách let zacelit. Oddělením dvou částí města od sebe (bez
ohledu na množství podchodů, nadchodů či přechodů) totiž město ztrácí svoji integritu. V
některých městech je přirozenou dělící hranicí řeka, rozdělující město na dvě části. Ta však
mívá charakter klidné, odpočinkově zóny. Oproti tomu v našem případě rozdělila město
frekventovaná komunikace, na které se v průběhu let provoz zmnohonásobil. Negativní
dopad na zdraví obyvatel města je nesporný. Chybu, která před třiceti lety nastala, nyní
můžeme napravit. Máme šanci obnovit územní integritu města a umístit nově budovanou
dálnici tak, aby se město dopravně zklidnilo a současně aby se umožnil další rozvoj města
směrem severním a směrem severovýchodním. Je naší povinností tuto šanci využít.
Nepokračujme v chybných rozhodnutích a přestaňme město rozdělovat. Jestliže
dokumentace EIA přičítá základní variantě psychologické a estetické dopady, měla by se
adekvátně tomu zmiňovat i o dopadech estetických a psychologických subvarianty Sedliště jih, která bude město i nadále rozdělovat.
ad 2)
Nedílnou součástí města jsou totiž Kornice. Je to městská část, nikoliv samostatná obec.
Oddělit tuto městskou část dálnicí by znamenalo zopakovat tutéž chybu po třiceti letech.
Věříme, že se tak nestane, že jsme se již dostatečně poučili. Tato městská část se jednou
spojí s vlastním městem zástavbou. Nebude to jistě v horizontu několika málo let, ale
nepochybně se tak jednou stane. Územní plán města předpokládá výstavbu rodinných domů
směrem ke Kornicím. Tato výstavba s podporou města již před lety začala, když desítky lidí
zakoupily stavební parcely a zahájily výstavbu. Naopak rozvoj části města Kornice se
předpokládá v opačném směru, tedy na jih a jihozápad. Není možné ignorovat tyto integrační
snahy a umístit mezi tyto rozvíjející se městské části dálnici. A v tomto případě se nebavíme
o pouhé přeložce stávající rychlostní komunikace. Všeobecně známými jsou odhady, podle
kterých má tato komunikace odlehčit stávající dálnici Dl až čtyřiceti procenty jejího nynějšího
provozu! Kdo může s vážnou tváří umístění podobné komunikace do rozvojového prostoru
města navrhovat? A kdo to půjde říct těm lidem, kteří tam staví ty rodinné domy?
ad 3)
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Další rozvoj města totiž není myslitelný bez prostoru. Prostoru, jehož se obyvatelům města
pro bydlení a rekreaci již nyní téměř nedostává. Ve směru na Svitavy vzniká průmyslová
zóna, další ve směru na Vysoké Mýto. V těchto případech se jedná jednoznačně o pozitivní
snahu města, přinášející pracovní příležitosti. Logicky však toto území bydlení a rekreací
sloužit nemůže. Celý jih a jihozápad města je však rovněž uzavřen, a to podnikatelskou
činností společnosti Školky Litomyšl s.r.o. Přínos této společnosti pro město je rovněž
nepochybně kladný, je významným a stabilním zaměstnavatelem, nabízí své produkty
obyvatelům, pro obyvatele je její areál jistě přijatelnější ve stávající „zelené podobě" než při
odlišné činnosti, např. průmyslové výrobě, ale zásadním negativem je, že je oplocením jejího
areálu prakticky znemožněn volný pohyb obyvatel a další rozvoj výstavby směrem na jih, a to
po celé délce města, od silnice na Osík až po silnici na Morašice. Dalších volných
rozvojových ploch mnoho není. Město se nemůže rozvíjet pouze směrem na Poličku, neboť v
těsné blízkosti se nachází samostatná obec Benátky. Za tohoto stavu je zcela přirozeným
východiskem další rozvoj města směrem na Kornice, kde je zcela logicky plánována platným
územním plánem města další zástavba rodinných domů.
ad 4)
Odmítáme dálnici rovněž z důvodu obavy o narušení historického rázu našeho města.
Zámek spolu s okolím je památkou UNESCO, je národní kulturní památkou, ve městě je
památková zóna. Snaha maximálně přiblížít dálnici historickému centru města je
nesmyslným hazardem s dědictvím našich předků. V tomto smyslu nesouhlasíme se
závěrem dokumentace EIA, podle kterého se vedení rychlostní komunikace nedotkne
nemovitých kulturních památek.
ad 5)
Přestože se na první pohled může zdát, že je u základní varianty v porovnání se
subvariantou Sedliště - jih větší zábor zemědělské půdy, pravý opak je pravdou. V Tab. E.2 Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih jsou u položky Vliv na půdu a lesy
obě varianty administrativní chybou zpracovatele zaměněny. Nicméně z tabulky vyplývá, že
celkový zábor pozemků je u obou variant srovnatelný. Ve skutečnosti tomu tak ale není!
Zatímco základní varianta rozděluje zemědělské pozemky na přibližně stejně velké a bez
problémů obhospodařovatelé lány, u subvarianty Sedliště - jih tomu tak není. Tato
subvaríanta totiž do značné míry vede trasu budoucí rychlostní komunikace podél stávající
komunikace I/35. Tím mezi těmito dvěma komunikacemi vzniká pruh zemědělské půdy v
šířce 10 až 190 metrů, který je buď zcela neobhospodařovatelný, nebo velmi ztíženě
obhospodařovatelný, s výrazně sníženými výnosy. Tento zásadní dopad na zemědělskou
půdu však v dokumentaci prozatím zohledněn není, neboť v dokumentaci je uvažován pouze
zábor vlastním tělesem komunikace. To je závažná chyba stávající dokumentace EIA. Nelze
totiž porovnávat pouze množství pozemků vlastního záboru, ale je potřeba též přičíst tyto
související neobhospodařovatelné pozemky. Jejich negativní dopad nelze opomenout, neboť
subvarianta Sedliště - jih přináší znehodnocení dalších téměř 45 hektarů zemědělské půdy!
Přesné porovnání variant okolí Litomyšle (zahrnuje území obcí Bohuňovice, Litomyšl, Řídký,
Sedliště a Tržek) je potom následující (údaje jsou v m2):
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Základní trasa Varianta Sedliště jih
Neobhospodařovatelné
Součet
pouze komunikace pozemky při variantě Sedliště Sedliště jih
jih
celkem
295101

112337

112337

2.tř

110105

143784

2000

145784

3.tř

66026

121778

215300

337078

4.tř

7649

41277

177300

218577

5.tř

6153

4425

53000

57425

celkem

485036

423601

447600

871201

ochrany

Z uvedeného vyplývá, že zábor pozemků v okolí Litomyšle při základní variantě činí pouhých
48,5 ha, zatímco při subvariantě Sedliště - jih činí téměř dvojnásobek, a to 87,1 ha.
Subvarianta Sedliště - jih je tedy k zemědělské krajině mnohem méně citlivá. Tuto zásadní
skutečnost však dokumentace EIA vůbec nezmiňuje a tento dopad na zemědělskou půdu
zcela ignoruje, resp. tento úhel pohledu otáčí v neprospěch základní varianty.
ad 6)
Z dokumentace EIA jednoznačně vyplývá, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak z
hlediska hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví obyvatel příznivější základní varianta
(vzdálenější od centra města) v porovnání z tzv. subvariantou Sedliště - jih (přibližující se
centru města). Bylo jednoznačně konstatováno, že uvedením rychlostní komunikace do
provozu dojde k výraznému snížení úrovně zdravotního rizika (neboť stávající komunikace
I/35 vede přímo centrem města). Z tabulky E.2 - položky Vliv na kvalitu ovzduší vyplývá, že u
základní varianty dojde k mnohem významnějšímu poklesu koncentrací škodlivých látek v
ovzduší než je tomu u subvarianty Sedliště - jih. Tím dojde k významnému snížení
zdravotních rizik u řádově tisíců obyvatel. Toto je základní argument pro realizaci základní
varianty. Vážnost tohoto argumentu nemůže vyvážit vůbec nic.
ad 7)
Zatímco základní varianta se střetává pouze s jednou lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem), subvarianta Sedliště - jih se střetává s jednou
lokalitou velkého významu, kterou je přemostění Kornického potoka a průchod přes porosty
vlhkých luk.
ad 8)
Subvarianta Sedliště - jih je ke krajině méně citlivá rovněž tím, že ve zvýšené míře (v
porovnání se základní variantou o více než 330.000 m3) využívá násypů a tím výrazněji
narušuje vzhled krajiny.
ad 9)
Zatímco základní varianta prochází jedinou archeologickou lokalitou (Němčice), subvarianta
Sedliště - jih v porovnání s tím prochází celkem čtyřmi velmi významnými lokalitami (Nedošín
a Sedliště).
143

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

ad 10)
U rodinných domů samostatně stojících u stávající komunikace I/35 a náležejících k obci
Sedliště by v případě realizace subvarianty Sedliště - jih došlo k tomu, že by byly sevřeny do
úzkého koridoru mezi novou komunikaci R/35 a stávající komunikaci I/35 plnící funkci
přivaděče do města Litomyšle. Obyvatelé těchto domů by byli v neúnosné míře obtěžování
hlukem a zplodinami ze všech stran.
ad 11)
Zpracovatel dokumentace se dle našeho mínění dopustil nemístné argumentace, když
poukázal na to, že případnou výstavbou v trase subvarianty Sedliště - jih nedojde u určitých
uvedených aspektů ke zhoršení stávajícího stavu. Jedná se o námitky města Litomyšle
ohledně přiblížení se přírodní památce Nedošínský háj a námitky obce Tržek ohledně rizika
případné havárie, úniku ropných látek a následného zamoření rybníků a hnízdišť ptactva. Je
pravdou, že stávající vedení komunikace I/35 je obdobné, avšak nežádoucí ovlivnění
přírodní památky je nesporné, stejně jako ohrožení rybníků. Nová komunikace by měla tato
rizika eliminovat, nikoliv je zachovat. Zpracovatel dokumentace by měl především
porovnávat obě varianty navzájem (kdy základní varianta je v tomto aspektu k životnímu
prostředí nepochybně šetrnější) a nikoliv poukazovat na stávající neúnosný stav.
ad 12)
V km 56,7 - 58,5 trasa prochází biologicky významným územím a pramennou oblastí
drobného vodního toku Gregorka, který protéká historickou částí města a to při výustění trati
zatrubněným profilem. Ten není schopen pojmout další povrchové vody vznikající na
zpevněné ploše silnice a zvětšení průtočného profilu je v historické zástavbě (včetně zámku UNESCO) nereálné. Z uvedených důvodů je nereálná i výstavba komunikace v trase
subvarianty Sedliště - jih. Na tuto zásadní připomínku, uplatněnou Městem Litomyšl,
zpracovatel dokumentace adekvátně nereaguje.
ad 13)
V neposlední řadě pak musíme poukázat na etickou stránku věci. V bezprostřední blízkosti
tělesa dálnice u navrhované subvarianty Sedliště - jih se nachází židovský hřbitov.
Považujeme v této souvislosti za zbytečné cokoliv dodávat. Máme totiž za to, že z
uvedeného důvodu, zejména s přihlédnutím k osudu občanů našeho města židovského
původu v období druhé světové války, je krajně nevhodné hovořit o této variantě jako o
variantě, jejíž realizace by vůbec mohla připadat v úvahu.
Z výše uvedených důvodů obyvatelé města Litomyšle a členové našeho občanského
sdružení důrazně odmítají subvariantu rychlostní komunikace Sedliště - jih rozdělující město
a navrhují, aby byla realizována varianta původně schválená, tedy varianta schválená
usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006, při jednání dne
18. 5. 2010, v rámci nynější dokumentace EIA označená jako základní trasa.
Mgr. Aleš Velc
předseda sdružení
R 35 Litomyšl
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1. - 3. Lze souhlasit, že subvarianta Sedliště jih odděluje městskou část Kornice a více
zasahuje do rozvojového prostoru města Litomyšle.
4. K významnému ovlivnění historického centra města z hlediska vlivů na krajinný ráz
pravděpodobně nedojde v žádné ze subvariant, ale je fakt, u varinty Sedliště – jih budou tyto
vlivy větší.
5. Lze souhlasit s tezí, že v subvariantě Sedliště – jih vzniknou velké plochy
neobhospodařovatelné nebo obtížně obhospodařovatelé zemědělské půdy.
6. Ve vztahu k městu Litomyšl je jednoznačně z hlediska vlivů na veřejné zdraví vhodnější
subvarianta základní trasa.
7. S konstatovaným vlivem na VKP lze souhlasit.
8. Z hlediska vizuálních vlivů jsou vysoké násypy vždy významně nepříznivější než vedení
komunikace v rovině nebo dokonce v zářezu.
9. Z hlediska vlivu na archeologické památky je subvarianta základní trasa příznivější.
10. Vlivy hluku a imisí jsou skutečně u rodinných domů samostatně stojících u stávající
komunikace I/35 a náležejících k obci Sedliště u varianty Sedliště – jih nepříznivé.
11. Zde lze konstatovat, že vlivy obou subvariant budou podlimitní, ovšem u varianty
základní trasa menší.
12. Detailní sytém odvodnění komunikace bude řešen v dalších stupních technické
dokumentace. Kdy bude muset tato situace bezpečně vyřešena na základě
hydrotechnických modelů.
13. Zde se projevuje větší vliv subvarianty Sedliště – jih na kulturní památku.

Občanské sdružení Švábenice
30. 9. 2010
S ohledem na působnost Občanského sdružení Švábenice si dovolujeme vznést následující
připomínky k hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí v oblasti naší
působnosti, t.j. přibližně v km 48-56.
1. Dovolujeme si upozornit, že vodárenský zdroj Bohuňovice je využíván skupinou obcí
/Bohuňovice, Netřeby, Řídký a Sedliště / v oddílu D.1.5, tab. D.12 je chybně uvedeno pouze
využití pro obec a namítáme hodnocení jeho ovlivnění jako "málo pravděpodobné". Stejně je
hodnoceno i ovlivnění vodárenského zdroje Litomyšl Li1 /ve skutečnosti je využíván jen pro
část města/, trasa Sedliště - jih nezasahuje do jeho ochranného pásma a předpokládané
zářezy max. 8,5m pod stávajícím povrchem terénu zdaleka nedosáhnou úrovně vodního
zdroje v údolí řeky Loučné.
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Navrhujeme přehodnocení vlivů na vodárenský zdroj Bohuňovice i při současných
předpokladech, provedení další etapy průzkumných prací a z důvodu snížení rizika ohrožení
změnu umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné pásmo tohoto
vodárenského zdroje.
Žádáme o doplnění závěrů D.I.5. a opatření k prevenci . D.IV. 1.4 o zajištění monitoringu
stavu a kvality vodárenského zdroje Bohuňovice před, v průběhu a po dokončení záměru, a
aby v případě zjištění zhoršení výchozího stavu byla nápravná opatření provedena na
náklady investora.
2. Dovolujeme si upozornit, že údaje o záboru půdy z kapitoly B.lI.1. uvedené na str. 18 pro
základní trasu R35 jsou v tab. D.17. na str. 151 a v tab. E.2 na str. 207 uvedeny u
subvarianty Sedliště-jih.
Žádáme o opravu této záměny včetně doprovodného textu /str. 209/ a o zohlednění v
závěrečném výroku. Dovolujeme si namítnout, že pro venkov má kvalitní zemědělská půda
jako základní výrobní prostředek zásadní význam a z tohoto pohledu se nám hodnocení
záboru půdy pouze jako poměrně významného jeví nedostatečné.
3. Nelze souhlasit s hodnocením, že z hlediska rozvoje sídel je méně příznivá subvarianta
Sedliště - jih, v případě obcí Bohuňovice a Sedliště je tomu právě naopak. V případě
Litomyšle- Nedošína by bylo seriózní přiznat, že rozvoj obce severním směrem omezuje
skladištní oblast, železniční trať, terénní zlom, silnice I/35 a teprve poté plánovaná trasa R35
Sedliště-jih, která by byla částečně odcloněna vzrostlou zelení kolem silnice I/35. Obdobně
problematická je i argumentace územním plánem obce Řídký, kdy bez porovnání obou tras
na mapě není možné jednoznačně upřednostnit některou z nich.
Žádáme o zohledněni těchto skutečnosti v kap. E.ll a F.
4. Nesouhlasíme se způsobem vyřízení našeho požadavku, aby byl prověřen výskyt vodních
Coleopter v pramenné oblasti Hrušová. Připomínka byla zohledněna v dokumentaci pouze
doplněním do kap. C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území. Ověření výskytu
kriticky ohrožených druhů červeného seznamu není zdokumentováno a není zohledněno ani
ve výroku. Domníváme se, že tento postup je v rozporu s ust. § 1, odst. 3, zák. č. 100/2001
Sb. v platném znění, který mimo jiné stanoví, že účelem posuzování vlivů na životní prostředí
je získat odborný podklad pro vydání rozhodnutí.
Opakovaně žádáme o prověření výskytu kriticky ohrožených druhů vodních Coleopter v
pramenné oblasti Hrušová a zohlednění výsledku šetření ve výroku.
5. V případě vodárenského zdroje Cerekvice nad Loučnou-Pekla žádáme, aby byl v rámci
procesu EIA proveden podrobný hydrogeologický průzkum lokality, na jehož základě by bylo
možno v závěrečném stanovisku jasně a úplně specifikovat opatření pro vyloučení rizika
ohrožení tohoto vodárenského zdroje.
6. Vzhledem k ust. § 5 odst. 2 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění, které stanoví, že při
posuzováni vlivů záměru na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v
dotčeném území v době oznámení záměru, nelze akceptovat porovnání řešení variant
záměru v kap. E., kdy "nulovou variantou" je stav v roce 2025. Žádáme o porovnání se
stavem současným a zohlednění jeho výsledků ve výroku.
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7. Navrhujeme prověření správnosti údajů v tab. E.2. na str. 207. Kromě výše uvedené chyby
u záboru zemědělské půdy se jeví nesprávně např. i vliv na povrchové vody /u subvarianty
Sedliště-jih, která je o cca 0,5 km kratší než základní trasa je uveden objem dešťové vody z
komunikace za rok o víc než 6000 m3 vyšší než u základní trasy/. Za nedostatek také
považujeme, že u základní varianty není uvedeno jako vliv na hydrogeologické poměry a
zdroje vody přiblíženi trasy k OP Cerekvice-Pekla, a u vlivu na flóru a ekosystémy střet s
lokalitou malého významu Bousovka. Za rozdílný u obou variant lze považovat také vliv na
louky podél Končinského potoka a lesní porost Švábenice.
Vzhledem k uvedeným nesrovnalostem si dovolujeme navrhnout, aby dokumentace vlivů na
životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku Ostrov - Staré Město, verze 2, byla
zpracovateli vrácena k odstranění chyb a doplnění, aby byly v co největší míře odstraněny
nedostatky ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při jejím zpracování /viz kap. D.VI./.
Jen v tom případě bude naplněn smysl zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí v úplném znění a posílena důvěra veřejnosti v právní stát.

S pozdravem
Pavol Farkašovský
předseda Občanského sdružení Švábenice

Stanovisko zpracovatele posudku:
1. Požadavky respektovány v podmínkách návrhu stanoviska EIA.
2. Uvedená záměna je řešena v rámci tohoto posudku.
3. Při celkovém hodnocení má subvarianta Sedliště – jih reálně větší vliv na rozj obcí.
4. Požadavek na prověření výskytu kriticky ohrožených druhů vodních Coleopter v pramenné
oblasti Hrušová byl zapracován do podmínky návrhu stanoviska EIA.
5. Minimalizace a eliminace vlivů na vodárenský zdroj Cerekvice nad Loučnou – Pekla je
uložena podmínkami návrhu stanoviska EIA.
6. V kapitole E je řešeno pokračování nulové varianty, protože se předpokládá postupná
realizace R35 od Hradce Králové (přesněji od Opatovic) a v roce 2025 nemůže nastat stejný
stav intenzit dopravy jako v době zpracování dokumentace. Charakteristika současného
stavu je provedena v kapitole C dokumentace a z ní také posouzení vychází.
7. Jednoznačná záměna čísel u uáboru ZPF je řešena v rámci tohoto posudku, ostatní
uváděné nejasnosti se na provnání subvariant nijak nepodílejí.

Jaromír Holub
11. 10. 2010
Vyjádřením k dokumentaci vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov- MÚK Staré Město ze dne 20.10.2009 uvádějí obyvatelé Knířova - místní části města
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Vysoké Mýto zastoupené Jaromírem Holubem, bytem Vysoké Mýto Knířov 20, nárůst
zdravotní zátěže způsobenou koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5, která
vznikne v důsledku výstavby resp. následného provozu na rychlostní silnici R35. V daném
vyjádření je požadováno opatření k omezení uvedené imisní zátěže a to formou výsadby
izolační zeleně s protiprašnou funkcí v úseku 42,5 km - 44 km směrem k osadě Knířov v šíři
minimálně 15 m.
Ve vámi uvedeném vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru rychlostní silnice R35 v
úseku MÚK Ostrov- MÚK Staré Město na životní prostředí, k danému uvádíte: „Investor se
nebrání sadovým úpravám kolem komunikace, nemůže však pro ně vykupovat pozemky.
Sadové úpravy požadované obcí je možné provádět pouze na obecních pozemcích.". Vaše
vyjádření se zdánlivě vypořádává s výše uvedeným požadavkem výsadby zeleně, ale není
řešením k omezení šíření suspendovaných části PM10 a PM2,5, tedy imisní zátěže vzniklé
výstavbou (provozem) R35. Z tohoto důvodu se nelze s Vaší formulací jako vypořádáním s
připomínkou k vlivům záměru silnice R35 na životní prostředí spokojit a nadále požadujeme
zpracování řešení pro zabránění vzniku výše popsané zvýšené zdravotní zátěže.
Námi požadovaná výsadba zeleně má být součástí silnice R35 a ne obecních pozemků, jak
uvádíte, neboť vegetační úpravy, které mají snížit negativní projevy silničního provozu (hluk,
exhalace, prach apod.) jsou zahrnuty i v doporučené české technické normě ČSN 736101,
která obsahuje bližší podrobnosti při postupu přípravy výstavby komunikací dle § 16
prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb., která stanoví obecné technické požadavky pro stavbu
dálnice, silnice a místní komunikace dle § 16 odst. 3 zák. 13/97 Sb. O pozemních
komunikacích. Uvedený zákon dále v § 13 uvádí, že silniční vegetace je příslušenstvím
dálnice, silnice a místní komunikace, lze ji tedy dle našeho názoru umístit např. do silničního
pomocného pozemku podél plánované silnice R35.
Dále k vaší formulaci uvádím, že vámi nazvané sadové úpravy nežádáme jako obec, ale jako
skupina občanů, a proto vaše vyjádření k našemu požadavku v rámci vyjádření k
dokumentaci vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK
Staré Město nelze za vypořádání považovat.
Za obyvatele Knířova
Jaromír Holub

Stanovisko zpracovatele posudku:
Tento požadavek je v rámci silničního pozemku zohledněn v následující podmínce návrhu
stanoviska EIA:
-

zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími
parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

V prostorech mimo silniční pozemek je pak zohledněn v následující podmínce:
-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a
poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude
proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže provádět
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výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele, taktéž nemůže
vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace a doprovodná
zařízení)

Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
11. 10. 2010
Organizační jednotka občanské sdružení Děti Země pod názvem Děti Země - Klub za
udržitelnou dopravu (dále jen Děti Země) posílají tímto MŽP ke lhůtě 30 dní (k 08.10.2010)
níže své vyjádření.
Podrobné námitky
1) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.1 ze dne 5.11.2009 v bodě 2.3.
uvedly toto:
„2.3. Absence porovnání napojení silnice R35 s R43 ve variantách - u Svitav a u Starého
Města
Proces EIA musí být v souladu s navazujícími silnicemi. Koridor silnice R43 je nyní dle
Politiky územního rozvoje (PÚR) stanoven jako koridor s možným zakončením u Moravské
Třebové (zachovat MÚK Staré Město-východ či vypustit, příp. přemístit) a u Svitav (jiné
umístění MÚK Opatovec).
Proces EIA není tedy v souladu se schválenou PÚR, neboť musejí být z dopravního (jiné
dopravní vztahy a intenzity) a ekologického hlediska (jiné vlivy na zábor půdy, na podzemní
vody, hluk a emise v místě MÚK apod.) brány obě varianty. MŽP vrátilo k přepracování
dokumentaci EIA pro silnici R43 v úseku Svitávky - silnice R35, neboť požaduje, aby byl
vyhodnocen i koridor R35 ve směru na Svitavy. Z důvodu integrity a předvídatelnosti
rozhodování MŽP je nutné důsledně brát v úvahu toto rozhodnutí a dokumentaci EIA pro
R35 doplnit a přepracovat o obě varianty napojení R43.
Je tedy nezbytné a logické dokumentaci EIA doplnit o posouzení silnice R35 s MÚK Staré
Město a MÚK Opatovec (navíc zvážit jejich umístění) s připojením silnice R43 od Svitávky ve
dvou variantách, neboť každá z nich má jednoznačně jiné vlivy na krajinu, přírodu a životní
prostředí, anebo vyčkat, až bude proces EIA pro R43 v těchto dvou variantách dokončen a
pak pokračovat s posouzením R35."
Zpracovatel dokumentace tuto námitku neakceptoval s tvrzením, že se hodnotil horší stav na
R35, tj. s trasou R34 do Moravské Třebové, což odvozuje s vyšší dopravní zátěží (a tím i
více emisí a hluku na R35). Dále tvrdí, že připojení R43 v Moravské Třebové je v souladu s
ÚP VÚC PaK.
Vyjádření Dětí Země
Předně je nutné upozornit, že ÚP VÚC PaK již neexistuje, neboť byl nahrazen ZÚR PaK,
které jsou ovšem v trase R35 kolem Litomyšle NSS zrušeny a budou muset být schváleny
nově (viz níže o variantě Sedliště-jih optimalizovaná). Navíc je stávající ZÚR PaK přijata v
rozporu s PÚR 2008, podle které je nutné vyhodnotit vlivy R43 v Pardubickém kraji
procesem SEA s připojením na R43 v Moravské Třebové a ve Svitavách.
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Není proto důvodu, aby se důsledně procesem EIA vyhodnotilo připojení R43 na R35 v
Moravské Třebové a ve Svitavách, neboť každé z nich má jiné vlivy na zábor půdy,
znečištění ovzduší a podzemních vod, vliv na krajinný ráz a pod. V opačném případě by byl
proces EIA nelogicky a v rozporu se základním účelem zákona č. 100/2001 Sb., tj. za účasti
veřejnosti vyhodnotit všechny varianty záměru.
Je nezbytné tedy dokumentaci EIA č.2 přepracovat a doplnit ji o skutečné (reálné)
vyhodnocení se 2 variantami připojení R43.
2) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.l ze dne 5.11.2009 v bodě 2.4.
uvedly toto:
„2.4. Absence části silnice R35 u Litomyšle - zrušeno NSS
NSS vydal dne 26. 8. 2009, č.j.: 7 Ao 1/2009-56 rozsudek, který mj. uvádí: „... územní plán
velkého územní celku Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne
14. 12. 2006 se v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb Dl - stavba
rychlostní silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký, Bohuňovice u
Litomyšle, Sedliště u Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhrad'. .."se zrušuje.
Tímto neexistuje žádný schválený koridor silnice R35 procesem SEA v této oblasti, takže je
nutné buď zde posoudit VŠECHNY varianty jižního koridoru silnice R35 procesem EIA nebo
vyčkat až na jeho nové schválení v ZÚR PaK, která projde novým procesem SEA."
Zpracovatel dokumentace tuto námitku neakceptoval s tvrzením, že zákon č. 100/2001 Sb.
neukládá povinnost nejprve posoudit územní plán procesem SEA a pak záměr procesem
EIA:
Vyjádření Dětí Země
Podle Dětí Země jde zřejmě o nepochopení námitky. Jde o to, že v závěrech zjišťovacího
řízení MŽP v bodě a) požaduje, aby byla dále sledována a hodnocena varianta R35 dle ÚP
VÚC Pardubického kraje. Jelikož NSS část této (jižní) trasy R35 zrušil (kolem Litomyšle), pak
je nezbytné vyčkat na schválení ZÚR PaK s novou jižní variantou R35 v této oblasti, přičemž
ZÚR samozřejmě musejí projít procesem SEA. Až bude ZÚR PaK schváleny s trasou R35
kolem Litomyšle, pak je možné procesem EIA rozhodnout, která s detailních variant má
pozitivnější vlivy.
Obráceně to nemá logiku - důkazem je zrušení ÚP VÚC Břeclavsko díky omylu odboru
EIA/SEA na MŽP, které si myslelo, že nejprve lze schválit procesem EIA varianta R52 z
Pohořelic na Mikulov a pak už je proces SEA o výběru koridoru (na Mikulov jako R52 nebo
kolem Břeclavi jako R55) jen taková hloupá zábava. NSS si ovšem myslí, že MŽP nezná
zákony, takže musel ÚP VÚC Břeclavska chybou MŽP zrušit. Pokud ovšem MŽP má stále
stejný chybný názor, pak opět rozhodne NSS, zda proces EIA může předcházet procesu
SEA.
V této souvislosti, pokud bude proces EIA dle logiky a zákona přerušen do doby schválení
ZÚR PaK s jižním koridorem R35 kolem Litomyšle Děti Země do procesu EIA předkládají
optimalizovanou variantu R35 kolem Litomyšle jako subvariantu silnice R35 Sedliště-jih
optimalizovaná (dle studie Ing. Kalčíka z ledna 2010 - viz v příloze mapa a podélný profil:
trasa jde naopak přes obec Řídký, než Děti Země žádaly ve svých námitkách ze dne 5. 11.
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2009, neboť dodatečně zjistily, že je to možné) a žádají, aby v rámci přerušení procesu EIA a
přepracování dokumentace EIA č.2 byla tato „subvarianta" vyhodnocena s oběma dalšími
subvariantami.
3) Děti Země ve svých námitkách k dokumentaci EIA č.1 ze dne 5.11.2009 v bodě 2.8.
uvedly toto:
„2.8. Opatření k eliminací negativních vlivů-poznámky a podněty
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
Před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti... ZMĚNA: před
zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), neboť řízení o povolení výjimky
dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. musejí proběhnout ještě před vydáním územního
rozhodnutí (viz různé judikáty). "
Zpracovatel tuto námitku neakceptoval, neboť existuje velká časová prodleva mezi
zpracováním DÚR a vlastní realizací stavby.
Vyjádření Dětí Země
Děti Země doporučují toto znění podmínky: „... před zpracováním dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR prověřit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v celé trase
silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti a v případě jejich zjištění a doložení škodlivého
zásahu záměrem musí žadatel podat dle § 56 zákona á 114/1992 Sb. žádost o povolení
výjimky. „.Tento průzkum provést i před zahájením vlastních stavebních prací. "
Odůvodnění: Žadatel jako je ŘSD ČR často nerespektuje zákon č. 114/1992 Sb. a nežádá o
výjimky ještě před vydáním územního rozhodnutí. Bude-li mít jednoznačně mezi podmínkami
stanoviska EIA uvedeno, kdy a jak má řešit střety s biotopy, vyhne se tak soudním sporům,
neboť soudy opakovaně uvedly, že výjimky musejí být již před vydáním územního rozhodnutí
jako škodlivého zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů.
4) Další námitky Dětí Země:
4.1. Na str. 6 doplněné dokumentace je uvedeno: „Trasa je navržena v jedné základní
variantě, jedná se o tzv. jižní variantu .... Zúžení posuzování pouze na jižní variantu vychází
z požadavku závěru zjišťovacího řízení“. Je zde odvoláváno na text ze str. 2, bod „Ad a)"
závěrů zjišťovacího řízení, kde MŽP uvedlo: „Nadále sledovat a hodnotit řešení, které bude
vycházet z konečné podoby ÚP VÚC Pardubického kraje (jehož schvalovací proces se v
současné době blíží do závěrečné fáze). Soulad navrhovaného řešení s tímto územním
plánem je nutno doložit aktuálním (tj. vztaženým k době předložení dokumentace EIA)
vyjádřením KÚ Pardubického kraje v Části H - Příloha dokumentace EIA ." Tento závěr
zjišťovacího řízení nemůže být pominut, neb správní orgán, byť by v daném úkonu
nepostupoval podle správního řádu, musí podle správního řádu dodržet základní principy
správního řádu dle ust. §§ 2 - 8 správního řádu, a tedy MŽP nemělo právo zveřejnit
doplněnou dokumentaci EIA bez neplnění podmínky, kterou samo stanovilo v závěrech
zjišťovacího řízení.
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4.2. Poukazujeme na to, že vyjádření Pardubického kraje o souladu s územně plánovací
dokumentací k aktuální územně plánovací dokumentaci, tj. ZÚR Pardubického kraje, schází,
což je zásadní pochybení.
4.3. V předložené dokumentaci schází posouzení na NATURA 2000 provedené osobou s
příslušnou autorizací. Posouzení osobou bez autorizace je nepřípustné. Dokumentace EIA je
takto jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
4.4. V předložené dokumentaci schází je sice přiloženo posouzení na veřejné zdraví, ale toto
posouzení nerespektuje povinně posuzované varianty záměru. Dokumentace EIA je takto
jako neúplná zatížena těžkou právní vadou.
4.5.Na str. 8 je uvedeno, že není zahrnuto hodnocení MÚK Ostrov. To je zásadní pochybení,
neb každé jednotlivé posuzování EIA musí zahrnout i kumulativní vlivy. Je tedy nepochybné,
že vlivy MÚK Ostrov musí zde být zahrnuty.
4.6. Na str. 8 je uvedeno, že po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny vyvolané silniční přeložky.
Takovou „dohodu" nesmělo MŽP učinit, neboť vyvolané silniční přeložky jsou nejen nedílnou
součástí záměru, ale musí být i povinně posuzovány z hlediska vyvolaných a kumulativních
vlivů.
4.7. Na str. 10 je uvedeno, že R35 převezme část dopravy z Dl. Schází ale uvedení, kolik
tisíc vozidel denně této dopravy bude. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování
intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno
doplnit.
4.8. Schází, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na R43. Toto musí být
explicitně uvedeno pro modelování intenzit dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro
hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
4.9. Schází, kolik tisíc vozidel denně dopravy přibude po napojení na silniční síť ze severu,
zejména ze směru z Německa. Toto musí být explicitně uvedeno pro modelování intenzit
dopravy, které jsou klíčovým podkladem pro hlukové a rozptylové studie. Nutno doplnit.
4.10. Na str. 10 je odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje, který ovšem neexistuje a byl
nahrazen ZÚR PaK. Nutné opravit.
4.11. Intenzity dopravy je nutné hodnotit v širším kontextu, a to včetně dopravy z Brna do
Hradce Králové/Pardubic s využitím Dl. Je nepochybné, že tato trasa by byla více
preferována v situaci, kdy by byla realizována masivní zajížďka po R43 do Starého města.
4.12. Dokumentace EIA č.2 odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek, přičemž stanovisko o
souladu s ÚP VÚC Pardubického kraje je irelevantní, neboť byl zrušen a nahrazen ZÚR PaK.
Stanovisko tak schází, nutné doplnit.
4.13. Dokumentace EIA č.2 odkazuje na str. 226 na řadu stanovisek, ale ty nebyly všechny
zveřejněny, čím je znemožněno plnohodnotně dokumentaci připomínkovat. Zveřejnění je
tedy zmařeno, nutné doplnit a dálkově zveřejnit.
4.14. Dokumentace EIA č.2 je zatížena právní vadou. Podle zákona č. 100/2001 Sb. v
platném znění se totiž provádí posouzení záměru na KAPACITU záměru a ne na jakékoliv
jiné parametry, které mohou být odvozovány z nějakých predikcí, jak bude záměr
provozován. Podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. musí být v části B/I/2 popsána
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„Kapacita (rozsah) záměru". Kapacitou dopravní komunikace se nerozumí očekávaná (nějak
predikovaná) intenzita dopravy v nějakém, na zákonu 100/2001 Sb. nezávisle stanoveném
časovém horizontu (např. 10, 20, 30 let). Provoz komunikace totiž není povolován na dobu
určitou a není ani povolován (ani stanoviskem EIA ani jinak) na nějaké (mezní) hodnoty
intenzit dopravy, které někdo predikuje. Kapacitou záměru u dopravní silniční komunikace je
počet vozidel, které tato komunikace je kapacitně schopna přepravit. Oznamovatel záměru
musí věrohodně doložit jak vysoce kapacitní silnici navrhuje budovat. Pro věrohodné určení
kapacity dopravní silniční komunikace je nutné vycházet např. z všeobecně uznávaných
norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110. Zde je kapacita komunikace vázána na
definovaný pojem „Úroveň kvality dopravy (ÚKD)". Zjednodušeně řečeno kapacita
komunikace R43 je dána počtem průběžných jízdních pruhů a kapacita každého ze 4
předpokládaných pruhů je cca 20 tis vozidel denně, tj. jako kapacitu R35 a R43 je nutno brát
celkem cca 80 tis. vozidel denně. Zpracovatel dokumentace EIA zásadním způsobem a
vědomě chybuje, neboť kapitolu B/I/2 požadovanou přílohou č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. s
názvem „Kapacita (rozsah) záměru" si přejmenoval na „Rozsah záměru" a kapacitu záměru
neuvedl. Je tedy nutné dokumentaci EIA č.2 odmítnout.
4.15. Kapacita záměru, tedy údaj o cca 80 tis. vozidel denně, musí být podle zákona
základem i všech imisních a hlukových studií a musí být brán jako základní vstupní parametr
pro posuzování z hlediska NATURA 2000. Předložené posouzení je ve všech těchto částech
naprosto chybné, neboť nevychází z parametru požadovaného zákonem.
Závěr
Je tedy nutné, aby MŽP dle § 8 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. vrátilo dokumentaci EIA č.2 k
přepracování a k doplnění tak, jak je výše naznačeno, resp. proces EIA přerušilo a vyčkalo
na schválení ZÚR PaK s trasou R35 kolem Litomyšle a v dokumentaci EIA č.3 nechalo
vyhodnotit subvariantu R35 Sedliště-jih optimalizovaná (dle námětu Ing. Kalčíka) s ostatními
dvěma subvariantami. Toto hodnocení v žádném případě nelze nechat na pozdější dobu,
neboť právě zákon č. 100/2001 Sb. je od toho, aby varianty vyhodnotil a vybral ty nejlepší.

RNDr. Miroslav Patrik člen výboru a vedoucí klubu

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Rychlostní silnice R423 není předmětem tohoto procesu EIA. Proto byly na uvažovaném
záměru, který je předmětem tohoto procesu uvažovány nejvyšší možné intenzity bez ohledu
na napojení R43.
2) Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu
záměru s územně plánovací dokumentací.
3) Tato připomínka byla plně respektována v podmínkách návrhu stanoviska EIA.
4)
4.1. Postup procesu EIA kritizovaný v této připomínce není v rozporu s žádným ustanovením
zák. č. 100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č. 100/2001 Sb. nikde
nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se záměrem
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předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu dalších
variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
4.2. Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu,
odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
4.3. V příloze dokumentace je uvedeno povinné stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymazené ptačí oblasti ani na
evropsky významné lokality. V takové případě se žádné posouzení na NATURA 2000
provedené osobou s příslušnou autorizací nezpracovává.
4.4. Posouzení vlivů na veřejné zdraví je zpracováno dle příslušných metodi a v souladu s
§19 zák. č. 100/2001 Sb.
4.5.Kumulativní vlivy MÚK Ostrov jsou v respektovány v dostatečné míře pro proces EIA
4.6. Vlivy silničních přeložek budou řešeny samostatnými procesy EIA včetně kumulativních
vlivů.
4.7. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně zohlednění dopravy z D1.
4.8. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na základě
závazných metodik, včetně napojení na R43 a to nejvyšší možné intenzity.
4.9.
Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na
základě závazných metodik, včetně zohlednění dopravy ze severu.
4.10. Odkaz na ÚP VÚC Pardubického kraje se nijak nepodílí na posuzování vlivů na
životní prostředí.
4.11. Intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně-inženýrských výpočtů na
základě závazných metodik v širším kontextu.
4.12. Dokumentace obsahuje v příloze H stanovisko Pardubického kraje, krajského úřadu,
odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.
4.13. Tato stanoviska obsahuje původní dokumentace EIA, která je zveřejněna společně
s doplněnou dokumentací EIA.
4.14. a 4.15. Dokumentace EIA musí být zpracována dle závazných metodik rezortu
životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. Tyto metodiky (např. Symos 97, Hlukplus)
vyžadují striktně stanovení výhledových intenzit dopravně-inženýrskými výpočty
vycházejícími ze sčítání dopravy, výhledových koeficientů a koncepčních dokumentů.
Závěr
Subvarianta R35 Sedliště-jih optimalizovaná (dle námětu Ing. Kalčíka) nebyla
oznamovatelem do procesu posuzování vlivů předložena, a proto nemohla být ani
vyhodnocena.
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Ing. Josef Šafránek
26. 9. 2010
Nesouhlasím s uvažovaným posunutím trasy (km 49,5 – 50,5) směrem k jihu z důvodu, aby
trasa silnice obešla navrhovaný VKP Švábenice.
Tímto posunutím se zásadním způsobem zhorší akustická situace pro můj dům v Řídkém
č.p. 23 (samota). Ke zhoršení akustické situace dojde i pro rodinné domy č.p. 16 a č.p. 24.
Pokud by k posunutí trasy R35 přesto došlo, žádám o nové vyhodnocení hlukové zátěže
v lokalitě mého domu a případně provedení takových technických opatření, aby byly splněny
platné hygienické limity.

S pozdravem
Ing. Josef Šafránek

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této připomínce byla stanovena následující podmínka do návrhu stanoviska EIA:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

Ing. Jan Vaňous
6. 9. 2010
K doplněné dokumentaci uplatňujeme následující vyjádření:
1) V našem vyjádření ze dne 3. 11. 2009 jsme žádali úpravu varianty Sedliště – jih tak, aby
se posunula více k současné silnici I/35. Tuto skutečnost příslušný orgán při vrácení
nezohlednil, přestože bez jakéhokoliv zdůvodnění žádá zvážit možnost trasování této
varianty v intencích požadovaných občanským sdružením Děti Země. Opakovaně tedy
žádáme, aby bylo prověřeno i posunutí trasy Sedliště – jih blíže k silnici I/35.
2) Opakovaně upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud zrušil svým
rozsudkem č.j. 7 Ao 1/2009-56 ze dne 26. srpna 2009 „územní plán velkého územního celku
Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 se
v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb DI – stavba rychlostní silnice
155

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek
s napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký, Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u
Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď…“, není možné v procesu EIA
pokračovat. V předmětném úseku neexistuje žádná schválená trasa R35, těžko tedy lze
posuzovat konkrétní projekt. Pokud bude ministerstvo za této situace v posuzování
pokračovat, bude postupovat v rozporu s dalším rozsudkem Nejvyššího správního soudu, a
to č.j. 1 As 111/2008-363 ze dne 20. května 2009, podle nějž „... byla-li daná varianta v
procesu SEA vybrána nezákonně, nemůže být další rozhodnutí (tj. stanovisko EIA), které
stojí na tomto podkladu, zákonné“ a „ je-li nezákonné stanovisko SEA, je tím samým
nezákonné i stanovisko EIA". V našem konkrétním případě nebyla trasa označovaná v
dokumentaci EIA jako „Základní trasa" v rámci strategického posuzování vůbec uvedena (
nebyla součástí konceptu územního plánu VÚC Pardubického kraje) a nebyla tedy vůbec
posouzena. Pokud ministerstvo posuzování nepřeruší do doby, než bude řádně v souladu se
zákonem trasa R35 v okolí Litomyšle posouzena strategicky a zanesena do Zásad územního
rozvoje, budeme tuto nezákonnost napadat v územním řízení a poté v žalobě proti
územnímu rozhodnutí.
3) Oznámení EIA neobsahuje západně od Litomyšle trasu R35, která se nově objevila až
v dokumentaci pod označením „Základní trasa“. Naopak, v oznámení byla v této části jako
jediná zakreslena trasa označovaná v dokumentaci nově jako Sedliště - jih. Jestliže
z oznámení neplyne, by v rámci jižní trasy R35 měla vzniknout varianta nazývaná „Základní“,
je potřeba proces EIA vrátit zpět do fáze oznámení. Bez toho není nová trasa posuzovatelná.
I tuto vadu budeme rozporovat v územním řízení a v rámci soudního přezkumu územního
rozhodnutí.
S ohledem na výše uvedené žádáme:
-

přerušení procesu posuzování vlivů na životní prostředí do doby řádného strategického
posouzení trasy R35 v okolí Litomyšle a jejího zanesení do Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje,

-

vypuštění tzv. „Základní trasy" z dokumentace nebo vrácení procesu do fáze oznámení,

-

posouzení navržené optimalizace varianty „Sedliště - jih."

S pozdravem
Ing. Jan Vaňous
Bohuňovice

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Dle procesu EIA není pravděpodobné, že by tato subvarianta přinesla zásadní změnu
v porovnání jednotlivých subvariant, ani ve vyjádření se žádné významné očekávané změny
ve vlivech uváděné varianty oproti předložené subvariantě Sedliště – jih neuvádějí.
Oznamovatel tuto subvariantu do procesu EIA nepředložil, a proto nemohla být posouzena.
2) Zák č. 100/2001 Sb. v žádném svém ustanovení neukládá aktuální nutnost souladu
záměru s územně plánovací dokumentací.
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3) Tento kritizovaný postup procesu EIA není v rozporu s žádným ustanovením zák. č.
100/2001 Sb., podle kterého je nutné proces EIA provést. Zák. č. 100/2001 Sb. nikde
nepožaduje, aby záměr předložený v oznámení EIA byl zcela totožný se záměrem
předloženým v dokumentaci EIA. Naopak vzhledem k zákonné možnosti návrhu dalších
variant, lze předpokládat, že změny jsou možné.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
Město Litomyšl
4. 10. 2010
Stanovisko Města Litomyšle k doplňku EIA R35 v níže uvedených třinácti stručných bodech:
1. Pokračování chybných rozhodnutí - původní nesmyslné rozdělení města komunikací by
pokračovalo dál, pojďme chyby napravit a ne v nich pokračovat
2. Došlo by k oddělení městské části Kornice od vlastního města, přestože jsou zde
dlouhodobě patrné integrační snahy
3. Územní plán města předpokládá ve směru na městskou část Kornice výstavbu rodinných
domů - je to jediná oblast, kam se může město rozvíjet
4. Narušení historického rázu města
5. Zábor zemědělské půdy
6. Dopad na zdraví obyvatel
7. Střet s lokalitou velkého významu
8. Násypy zeminy
9. Vliv na archeologické památky
10. Domy u komunikace I/35
11. Ohrožení rybníků
12. Vodní tok Gregorka
13. Židovský hřbitov
ad 1)
Ti, kteří o umístění komunikace protínající město Litomyšl před třiceti lety rozhodovali, učinili
osudové chybné rozhodnutí, kdy narůstající dopravu ze Smetanova náměstí přesunuli nikoliv
za město, ale novou komunikací rozetnuli město na dvě části. Následky tohoto rozhodnutí
nese město dodnes. Jestliže dojde k rozdělení města na dvě části, jedná se o jizvu, kterou
není možné ani po dalších desítkách let zacelit. Oddělením dvou částí města od sebe (bez
ohledu na množství podchodů, nadchodů či přechodů) totiž město ztrácí svoji integritu. V
některých městech je přirozenou dělící hranicí řeka, rozdělující město na dvě části. Ta však
mívá charakter klidné, odpočinkové zóny. Oproti tomu v našem případě rozdělila města
frekventovaná komunikace, na které se v průběhu let provoz zmnohonásobil. Negativní
dopad na zdraví obyvatel města je nesporný. Chybu, která před třiceti lety nastala, nyní
můžeme napravit. Máme šanci obnovit územní integritu města a umístit nově budovanou
dálnici tak, aby se město dopravně zklidnilo a současně aby se umožnil další rozvoj města
směrem severním a směrem severovýchodním. Je naší povinností tuto šanci využít.
Nepokračujme v chybných rozhodnutích a přestaňme město rozdělovat.
ad 2)
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Nedílnou součástí města jsou totiž Kornice. Je to městská část, nikoliv samostatná obec.
Oddělit tuto městskou část dálnicí by znamenalo zopakovat tutéž chybu po třiceti letech.
Věříme, že se tak nestane, že jsme se již dostatečně poučili. Tato městská část se jednou
spojí s vlastním městem zástavbou. Nebude to jistě v horizontu několika málo let, ale
nepochybně se tak jednou stane. Územní plán města předpokládá výstavbu rodinných domů
směrem ke Kornicím. Tato výstavba s podporou města již před lety začala, když desítky lidí
zakoupily stavební parcely a zahájily výstavbu. Naopak rozvoj části města Kornice se
předpokládá v opačném směru, tedy na jih a jihozápad. Není možné ignorovat tyto integrační
snahy a umístit mezi tyto rozvíjející se městské části dálnici. A v tomto případě se nebavíme
o pouhé přeložce stávající rychlostní komunikace. Všeobecně známými jsou odhady, podle
kterých má tato komunikace odlehčit stávající dálnici Dl až čtyřiceti procenty jejího nynějšího
provozu! Kdo může s vážnou tváří umístění podobné komunikace do rozvojového prostoru
města navrhovat? A kdo to půjde říct těm lidem, kteří tam staví ty rodinné domy?
ad 3)
Další rozvoj města totiž není myslitelný bez prostoru. Prostoru, jehož se obyvatelům města
pro bydlení a rekreaci již nyní téměř nedostává. Ve směru na Svitavy vzniká průmyslová
zóna, další ve směru na Vysoké Mýto. V těchto případech se jedná jednoznačně o pozitivní
snahu města, přinášející pracovní příležitosti. Logicky však toto území bydlení a rekreaci
sloužit nemůže. Celý Jih a jihozápad města je však rovněž uzavřen, a to podnikatelskou
činností společnosti Skolky Litomyšl s.r.o. Přínos této společnosti pro město je rovněž
nepochybně kladný, je významným a stabilním zaměstnavatelem, nabízí své produkty
obyvatelům, pro obyvatele je její areál jistě přijatelnější ve stávající „zelené podobě" než při
odlišné činnosti, např. průmyslové výrobě, ale zásadním negativem je, že je oplocením jejího
areálu prakticky znemožněn volný pohyb obyvatel a další rozvoj výstavby směrem na jih, a to
po celé délce města, od silnice na Osik až po silnici na Morašice. Dalších volných
rozvojových ploch mnoho není. Město se nemůže rozvíjet pouze směrem na Poličku, neboť v
těsné blízkosti se nachází samostatná obec Benátky. Za tohoto stavu je zcela přirozeným
východiskem další rozvoj města směrem na Kornice, kde je zcela logicky plánována platným
územním plánem města další zástavba rodinných domů.
ad 4)
Odmítáme dálnici rovněž z důvodu obavy o narušení historického rázu našeho města.
Zámek spolu s okolím je památkou UNESCO, je národní kulturní památkou, ve městě je
památková zóna. Snaha maximálně přiblížit dálnici historickému centru města je
nesmyslným hazardem s dědictvím našich předků.
ad 5)
Přestože se na první pohled může zdát, že je u základní varianty v porovnání se
subvariantou Sedliště - jih větší zábor zemědělské půdy, pravý opak je pravdou. V Tab. E.2 Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih jsou u položky Vliv na půdu a lesy
obě varianty administrativní chybou zpracovatele zaměněny. Nicméně z tabulky vyplývá, že
celkový zábor pozemků je u obou variant srovnatelný. Ve skutečnosti tomu tak ale není!
Zatímco základní varianta rozděluje zemědělské pozemky na přibližně stejně velké a bez
problémů obhospodařovatelé lány, u subvarianty Sedliště - jih tomu tak není. Tato
subvarianta totiž do značné míry vede trasu budoucí rychlostní komunikace podél stávající
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komunikace 1/35. Tím mezi těmito dvěma komunikacemi vzniká pruh zemědělské půdy v
šířce 10 až 190 metrů, který je bud' zcela neobhospodařovatelný, nebo velmi ztíženě
obhospodařovatelný, s výrazně sníženými výnosy. Tento zásadní dopad na zemědělskou
půdu však v dokumentaci prozatím zohledněn není, neboť v dokumentaci je uvažován pouze
zábor vlastním tělesem komunikace. To je závažná chyba. Nelze totiž porovnávat pouze
množství pozemků vlastního záboru, ale je potřeba též přičíst tyto související
neobhospodařovatelné pozemky. Jejich negativní dopad nelze opomenout, neboť
subvarianta Sedliště - jih přináší znehodnocení dalších téměř 45 hektarů zemědělské půdy!
Přesné porovnání variant okolí Litomyšle (zahrnuje území obcí Bohuňovice, Litomyšl, Řídký,
Sedliště a Tržek) je potom následující:
Půdy

Základní trasa Varianta Sedliště jih Neobhospodařovatelné pozemky
Součet
pouze komunikace
při variantě Sedliště jih
Sedliště jih
celkem

l.tř ochrany

295101

112337

112337

2.tř

110105

143784

2000

145784

3.tř

66026

121778

215300

337078

4.tř

7649

41277

177300

218577

5.tř

6153

4425

53000

57425

celkem

485036

423601

447600

871201

Z uvedeného vyplývá, že zábor pozemků v okolí Litomyšle při základní variantě činí pouhých
48,5 ha, zatímco při subvariantě Sedliště - jih činí téměř dvojnásobek, a to 87,1 ha.
Subvarianta Sedliště - jih je tedy k zemědělské krajině mnohem méně citlivá.
ad 6)
Z dokumentace EIA jednoznačně vyplývá, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak z
hlediska hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví obyvatel příznivější základní varianta
(vzdálenější od centra města) v porovnání z tzv. subvariantou Sedliště - jih (přibližující se
centru města). Bylo jednoznačně konstatováno, že uvedením rychlostní komunikace do
provozu dojde k výraznému snížení úrovně zdravotního rizika (neboť stávající komunikace
I/35 vede přímo centrem města). Z tabulky E.2 - položky Vliv na kvalitu ovzduší vyplývá, že u
základní varianty dojde k mnohem významnějšímu poklesu koncentrací škodlivých látek v
ovzduší než je tomu u subvarianty Sedliště - jih. Tím dojde k významnému snížení
zdravotních rizik u řádově tisíců obyvatel.
ad 7)
Zatímco základní varianta se střetává pouze s jednou lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem), subvarianta Sedliště - jih se střetává s jednou
lokalitou velkého významu, kterou je přemostění Kornického potoka a průchod přes porosty
vlhkých luk.
ad 8)
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Subvarianta Sedliště - jih je ke krajině méně citlivá rovněž tím, že ve zvýšené míře (v
porovnání se základní variantou o více než 330.000 m3) využívá násypů a tím výrazněji
narušuje vzhled krajiny.
ad 9)
Zatímco základní varianta prochází jedinou archeologickou lokalitou (Němčice), subvarianta
Sedliště - jih v porovnání s tím prochází celkem čtyřmi velmi významnými lokalitami (Nedošín
a Sedliště).
ad 10)
U rodinných domů samostatně stojících u stávající komunikace 1/35 a náležejících k obci
Sedliště by v případě realizace subvarianty Sedliště - jih došlo k tomu, že by byly sevřeny do
úzkého koridoru mezi novou komunikaci R/35 a stávající komunikaci 1/35 plnící funkci
přivaděče do města Litomyšle. Obyvatelé těchto domů by byli v neúnosné míře obtěžování
hlukem a zplodinami ze všech stran.
ad 11)
Zpracovatel dokumentace se dle našeho mínění dopustil nemístné argumentace, když
poukázal na to, že případnou výstavbou v trase subvarianty Sedliště - jih nedojde u určitých
uvedených aspektů ke zhoršení stávajícího stavu. Jedná se o námitky města Litomyšle
ohledně přiblížení se přírodní památce Nedošínský háj a námitky obce Tržek ohledně rizika
případné havárie, úniku ropných látek a následného zamoření rybníků a hnízdišť ptactva. Je
pravdou, že stávající vedení komunikace 1/35 je obdobné, avšak nežádoucí ovlivnění
přírodní památky je nesporné, stejně jako ohrožení rybníků. Nová komunikace by měla tato
rizika eliminovat, nikoliv je zachovat. Zpracovatel dokumentace by měl především
porovnávat obě varianty navzájem (kdy základní varianta je v tomto aspektu k životnímu
prostředí nepochybně šetrnější) a nikoliv poukazovat na stávající neúnosný stav.
ad 12)
V km 56,7 - 58,5 trasa prochází biologicky významným územím a pramennou oblastí
drobného vodního toku Gregorka, který protéká historickou částí města a to při výustění trati
zatrubněným profilem. Ten není schopen pojmout další povrchové vody vznikající na
zpevněné ploše silnice a zvětšení průtočného profilu je v historické zástavbě (včetně zámku UNESCO) nereálné. Z uvedených důvodů je nereálná i výstavba komunikace v trase
subvarianty Sedliště - jih.
ad 13)
V neposlední řadě pak musíme poukázat na etickou stránku věci. V bezprostřední blízkosti
tělesa dálnice u navrhované subvarianty Sedliště - jih se nachází židovský hřbitov.
Považujeme v této souvislosti za zbytečné cokoliv dodávat. Máme totiž za to, že z
uvedeného důvodu, zejména s přihlédnutím k osudu občanů našeho města židovského
původu v období druhé světové války, je krajně nevhodné hovořit o této variantě jako o
variantě, jejíž realizace by vůbec mohla připadat v úvahu.
Z výše uvedených důvodů zastupitelé města Litomyšle opakovaně svými usneseními
schválenými vždy všemi hlasy přítomných zastupitelů důrazně odmítají subvariantu
rychlostní komunikace Sedliště - jih rozdělující město a navrhují, aby byla realizována
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varianta původně schválená, tedy varianta schválená usnesením Zastupitelstva
Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006, při jednání dne 18.5.2010, v rámci nynější
dokumentace EIA označená jako základní trasa.
Michal Kortyš
starosta města

Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu:
1. - 3.
Lze souhlasit, že subvarianta Sedliště jih odděluje městskou část Kornice a více zasahuje do
rozvojového prostoru města Litomyšle.
4.
K významnému ovlivnění historického centra města z hlediska vlivů na krajinný ráz
pravděpodobně nedojde v žádné ze subvariant, ale je fakt, u varinty Sedliště – jih budou tyto
vlivy větší.
5.
Lze souhlasit s tezí, že v subvariantě Sedliště – jih vzniknou
neobhospodařovatelné nebo obtížně obhospodařovatelé zemědělské půdy.

velké

plochy

6.
Ve vztahu k městu Litomyšl je jednoznačně z hlediska vlivů na veřejné zdraví vhodnější
subvarianta základní trasa.
7.
S konstatovaným vlivem na VKP lze souhlasit.
8.
Z hlediska vizuálních vlivů jsou vysoké násypy vždy významně nepříznivější než vedení
komunikace v rovině nebo dokonce v zářezu.
9.
Z hlediska vlivu na archeologické památky je subvarianta základní trasa příznivější.
10.
Vlivy hluku a imisí jsou skutečně u rodinných domů samostatně stojících u stávající
komunikace I/35 a náležejících k obci Sedliště u varianty Sedliště – jih nepříznivé.
11.
Zde lze konstatovat, že vlivy obou subvariant budou podlimitní, ovšem u varianty základní
trasa menší.
12.
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Detailní sytém odvodnění komunikace
dokumentace. Kdy bude muset tato
hydrotechnických modelů.

bude řešen v dalších stupních technické
situace bezpečně vyřešena na základě

13.
Zde se projevuje větší vliv subvarianty Sedliště – jih na kulturní památku.

Město Vysoké Mýto
1. 10. 2010
Město Vysoké Mýto požaduje výsadbu pásu zeleně (stromové a keřové patro v úseku 40,5 43,0km) v minimální šíři 15m, který bude součástí vegetačních úprav, z důvodu snížení
negativních projevů silničního provozu ( hluku, exhalace, prachu...) na obyvatele.
Ing. Martin Krejza
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto požadavku jsou stanoveny následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení)

Obec Tržek
4. 10. 2010
Vyjádření k subvariantě Sedliště - jih, na k.ú. Tržek u Litomyšle. Subvarianta se odpojuje ze
základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,60. Tento úsek představuje km cca
8,0 km. Dále má být vybudován přivaděč na 51,8 km. Přivaděč má být mezi obcí Tžek a obcí
Řídký.
Vliv na obyvatelstvo
Silnice R35 v 52,3 km se přibližuje cca na 120m k prvním obydlím občanů obce Tržek. Zde
bude při provozu R35 zvýšen provoz a tím i zvýšena hlučnost, což ovlivní život občanů v obci
Tržek. Obec Tržek v rámci jednání mezi orgány samosprávy a orgány státní správy bude
chránit v maximální míře zdraví svých občanů.
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Základní varianta (trasa) prochází mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice a to ve větší
vzdálenosti od obytných domů než u obce Tržek.
Vliv na ovzduší
Po uvedení do provozu bude silnice R35 větším zdrojem znečištění ovzduší v zájmovém
území obce Tržek. V roce 2005 byla intenzita dopravy v k.ú. Tržek 16879 vozidel za 24 hod,
Předpokládaná intenzita dopravy na silnici R35 je 35 830 vozidel za 24 hod a po výstavbě
R35 bude intenzita dopravy na silnici 1/35 4760 vozidel za 24 hod, tedy k.ú. Tržek projede
40590 vozidel za 24 hod. Navýšení dopravy je 2,4x. Tímto dojde k zhoršení ovzduší a bude
mít negativní vliv na obyvatelstvo a okolní přírodu.
Základní varianta mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice zmírní dopad na ovzduší, protože část
dopravy zůstane na stávající silnici 1/35 a napojení silnice 1/35 na silnici R35 dojde mimo
obce Sedliště a Bohuňovice. Přivaděč má být mezi obcí Tržek a obcí Řídký.
Vliv na půdu
Varianta Sedliště-jih, rozdělí pozemky na malé pozemky a tím vzniknou neobhospodařované
plochy, tyto malé pozemky nebude chtít nikdo obhospodařovat. Varianta základní rozděluje
pozemky na větší plochy a tyto plochy lze dále obhospodařovat a nedojde k znehodnocení
pozemků.
Vliv na zdroj vody
Silnice R35 od 47,5km do 48,8km prochází 1. zónou OPVZ Cerekvice nad Loučnou - Pekla,
dále od 48,8km do 53,7km v k.ú.Tržek a k.ú. Nedošín silnice těsně lemuje 2. zónu OPVZ
Cerekvice nad Loučnou - Pekla, při ekologické havárii hrozí znečištění spodních vod,
vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou - Pekla.
Vliv na biologickou hodnotnou lokalitu 1/14
U trasy subvarianty Sedliště - jih v km 52,8 se rozkládá biologicky hodnotná lokalita 1/14.
Základní trasa prochází mimo biologicky hodnotné lokality.
Odvod dešťových odpadních vod ze silnice R35
Průměrné roční srážky budou:
Základní trasa R35:

942 418m3. rok-1

Varianta Sedliště - jih: 948 777m3. rok-1
Vyústění ve variantě Sedliště - jih je plánováno na 52,785 km do Kornického potoka, tento
potok se nad obcí Tržek vlévá do řeky Loučné. Obec Tržek každý rok řeší problémy s
povodněmi, jak jarní tání tak i rychlé povodně z přívalových dešťů. Varianta Sedliště - jih
zhorší vodní poměry v řece Loučné a Kornickém potoku.
V základní trase R35 je plánováno odvod dešťových vod pouze do zasakování a v
dostatečné vzdálenosti od obcí, což neohrozí obec Sedliště a obec Bohuňovice.
Proto obec Tržek požaduje základní variantu silnice R35, protože tato varianta je šetrnější k
všem občanům a životnímu prostředí. Dále není nutné mít přivaděče na každých deseti
kilometrech. Podle obce Tržek by stačily přivaděče Džbánov a Janov. Tímto by došlo k
zlevnění výstavby silnice R35.
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Miroslav Krýda
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným vyhodnocením lze rámcově souhlasit. V návrhu stanoviska EIA je subvarianta
základní trasa doporučena jako varianta s menšími vlivy na životní prostředí.

Obec Stradouň
27. 9. 2010
-

dokumentace neřeší ochranu malých vodních zdrojů v obci (domovní studny)

-

v PD je zmíněn obecní vrt pro zásobování pouze pro objekt Motorestu a ZD. Ve
skutečnosti se jedná o zdroj vody pro hromadné zásobování obyvatel obce a ZD

-

dokumentace neřeší nově vzniklé provizorní napojení z R35 na 1/17 mezi obcí Ostrov a
Stradouň (ukončení R35, sjezd z R35 na 1/17, kruhový objezd)

-

obec s tímto provizorním napojením důrazně nesouhlasí, viz. přiložené vyjádření ze dne
1.3. 2010 a opakovaně ze dne 7.6.2010 - vyjádření přiložena

Věc: Vyjádření
Akce : Provizorní napojení na silnici 1/17 - Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov
Obec Stradouň k výše uvedené akci sděluje :
Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší provizorní napojení stávající
silnice 1/17 procházející naší obcí s budovaným úsekem RS R35 končící mezi obcí Stradouň
a obcí Ostrov.
V textové části dokumentace je citováno, že se jedná o provizorní propojení výše zmíněných
silnic pro potřebu výstavby koncového úseku RS R35 v dané lokalitě.
Dále se cituje, (str.30) „že se v budoucnu bude napojovat na dostavbu rychlostní silnice R35
Ostrov - Vysoké Mýto", je tedy možné, že úsek RK R35 Ostrov - V.Mýto nebude plynule
stavbou navazovat na úsek Časy - Ostrov a tudíž na zprovozněném úseku Časy - Ostrov jak
je citováno na str.31 „intenzita dopravy v roce 2015 přes obec Stradouň by dosáhla až 22
tisíc vozidel během 24 hodin.
V případě, že se jedná o „konečný stav nebo dlouhodobé provizorium" ukončení rychlostní
komunikace R35 za obcí a převedení veškerého provozu na silnici 1/17, obec s tímto
řešením nesouhlasí z těchto důvodů:
Obec Stradouň s tímto návrhem kategoricky nesouhlasí, důvodem je výše zmíněná intenzita
dopravy po silnici 1/17 průtahem obcí.
Pokud bude tato stavba realizována dle navrhované dokumentace, bude obec Stradouň
uplatňovat v důsledku nárůstů dopravy následující podmínky :
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- musí být vyřešeno dopravní omezení a bezpečnost chodců při průtahu celou obcí kolem
silnice 1/17
- vyřešit bezpečnost chodců, kteří se pohybují na jediném přechodu pro chodce, který
spojuje zastávky HD
- zabezpečit obytné a občanské budovy proti hluku v blízkosti silnice 1/17
- zabezpečit statiku budov a ostatních staveb v blízkosti silnice 1/17
Ve Stradouni dne 1.3.2010

Věc: Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
Akce : Provizorní napojení na silnici 1/17 - Rychlostní silnice R35 Časy - Ostrov
Obec Stradouň k výše uvedené akci sděluje :
Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší provizorní napojení stávající
silnice 1/17 procházející naší obcí s budovaným úsekem RS R35 končící mezi obcí Stradouň
a obcí Ostrov.
|
K této dokumentaci jsme se vyjadřovali dopisem ze dne 1.3.2010.
Po zvážení dané situace zastupitelé vyjádřili nesouhlas s plánovaným rozsahem stavby,
doporučují napojení na komunikaci 1/17 za obcí v části zvané „pod Homolí"
Důvody :
- nebylo sděleno časové období trvání výše uvedeného provizoria
- v sousedství komunikace 1/17 se nachází budova obecního úřadu, ve které sídlí mateřská
škola
- při nárůstu provozu na zmíněných 22 tisíc vozidel/den by byl ohrožen vlastní provoz
mateřské školy (hygienické důvody)
- tato objížďka naruší hrubým způsobem chod obce (docházka na autobusové zastávky,
dostupnost místního hřbitova, výjezd a vjezd vozidel z obce na vozovku 1/17, bezpečnost
chodců)
- obec nemá při silnici 1/17 vybudované chodníky, (finančních důvody)
- provozem bude narušena, statika přilehlých budov (stáří 100 let a více)
Ve Stradouni dne 7.6. 2010

Bačina Zdeněk
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uváděné provizorní napojení není součástí tohoto procesu EIA. Požadavky jsou správně
směrovány k územnímu řízení.
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Obec Řídký
27. 09. 2010
-

Nadále požadujeme oddálení trasy R35 co nejdále od obytné zástavby obce
severním směrem, kde je dostatečně široký nezastavěný prostor a trasa se vyhne
rozvojovým obytným plochám dle platného územního plánu obce.

-

Nesouhlasíme s řešením ochrany navrhovaného VKP Švábenice posunutím trasy
jižním směrem na úkor obytné zástavby č. p. 16. 23, 24. Toto se nechá řešit
přesunutím všech jedinců chráněných rostlin i fauny žijících v uzemí plánované
výstavby.

-

Navrhovaná varianta Sedliště jih je pro občany obce nepřijatelná. Dojde k přiblížení
ke stávající i plánované obytné zástavbě, dále k neúnosnému zvýšení emisí, hluku a
vibrací.

-

Pro občany obce Řídký je nejschůdnější trasa původní směřující severně od obce. I
přesto bude životní prostředí po uvedení do provozu velmi výrazně ovlivněno vyšší
produkcí emisí viz. Tabulka B11 a ostatních sledovaných znečišťujících látek.

-

V případě nedodržení hygienických limitů pro hluk, emise a vibrace požadujeme
vybudování protihlukových stěn u plánované R35.

-

Věříme, že naše požadavky budou posuzovány ve prospěch občanů obce, kteří
nebudou ohrožováni a nadměrně omezováni ve svém budoucím rozvoji.

Václav Beneš
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky, které zajistí plnění
příslušných limitů:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

-

ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně
vyhodnocení plnění platných imisních limitů
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součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny
podmínky pro plnění legislativních limitů včetně zohlednění sekundární prašnosti

Obec Bohuňovice
5. 10. 2010
K předloženému doplňku dokumentace předkládáme následující vyjádření:
K připomínkování jsme obdrželi podklad s určitými nepřesnostmi /např. údaje o vodním zdroji
Bohuňovice, o záboru zemědělské půdy, o kvalifikaci remízku drobný jehličnatý porost na
51,5 km u varianty Sedliště-sever a navazující alej kolem polní cesty/, které nás vedou k
pochybám, zda byl doplněk dokumentace vlivu na životní prostředí uvedeného záměru
zpracován podle aktuálních skutečností a s dostatečnou pečlivostí.
Záměna údajů o záboru půdy u jednotivých variant má určitě vliv na jejich konečné
hodnocení. Stejně tak v rozporu s vyhodnocením vlivu na str. 208 „potencionálně větší riziko
je v případě ovlivnění vodního zdroje Bohuňovice ve var. Sedliště - jih" je tomu ve
skutečnosti naopak, neboť v základní variantě má být v prostoru navrženého OF
lokalizována MÚK Řídký /viz str. 138/.
Varianta Sedliště - sever přestavuje pro obyvatele obce Bohuňovice:
-

omezení, ztížení a v některých případech i znemožnění podnikání v zemědělské
výrobě v tradičně zemědělské vesnici s negativním dopadem na zaměstnanost;

-

zábor půd nejvyšších kvalit zařazených do I. třídy ochrany ZPF /vysoce bonitní půdy/

-

násilné a nepřirozené rozdělení spádové oblasti do nejbližšího města Litomyšl a
oddělení od nejbližší sousední spádové obce;

-

trasa R35 ve variantě č. 1 vedena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Východočeská křída, ochranným pásmem I. stupně VVZ Bohuňovice, a
ochranným pásmem I. a II. stupně VVZ Cerekvice-Pekla;

-

trasa se dále dotýká území v okolí obcí Horky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučinou
a Pekla navrženého chráněného území navrženého do projektu NATURA 2000;

-

negativní vliv na ekosystém navrženého VKP Švábenice a údolí Končinského potoka;

-

značný zábor půdy s dopadem do rozpočtu obce;

-

zásah do dosud nedotčené krajiny, nová výrazná bariéra pro migraci divoké zvěře;

-

likvidace revitalizovaného území /remíz/ - nehospodárné nakládání s dotacemi.

Žádáme:
1. posun trasy R35 mimo navržené ochranné pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice;
2. posun MÚK Řídký u základní varianty mimo navržené ochranné pásmo vodárenského
zdroje Bohuňovice;
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3. stanovení podmínek ochrany vodárenského zdroje Bohuňovice /zdroj pitné vody pro 4
obce/ na stejné úrovni, jakou má vodárenský zdroj Cerekvice nad Loučnou - Pekla, tj. včetně
provedení nápravných opatření na náklady investora v případě zhoršení výchozího stavu;
4. zajistit náhradní porost v případě destrukce remízku Bousovka /lokalita kat. III/3/, který má
význam jako útočiště pro divokou zvěř, na náklady investora;
5. doplnit dokumentaci o způsob odvodnění mostu přes lesní porost Švábenice a louky podél
Končinského potoka a stanovit podmínky s ohledem na ochranu flóry, půdy a dotčených
vodních toků.
Navrhujeme:
1. aby podrobný hydrogeologický průzkum vodárenských zdrojů Cerekvice nad LoučnouPekla a Bohuňovice byl proveden již jako podklad dokumentace vlivů na životní prostředí.
Bez něho podle našeho názoru nelze dostatečně a jasně specifikovat podmínky ochrany
těchto vodárenských zdrojů pro fázi přípravy, výstavby a provozu R35;
2. doplnit porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště-jih o vliv na zemědělské
využití dotčených pozemků, jejich dostupnost, možnost využití zemědělské techniky nebo
provozování společenských aktivit /výkon práva myslivosti/. Pro obce Bohuňovice, Sedliště a
Kornice je toto porovnání s ohledem na dopad do jejich života podobně významné jako
ostatní uvedené vlivy.
Jaromír Gregor
starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
1. a 2. V návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, vodní zdroj Bohuňovice a území dalších
potenciálně dotčených vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí
hlubších zářezů

-

prověřit možnost umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné
pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice

3. Stanovení podmínek ochrany vodárenského zdroje Bohuňovice je věcí jeho správce. V
návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny následující podmínky:
-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
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opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů
4. K tomuto vlivu jsou stanoveny následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
-

v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení

- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské hodnoty
stromů

5. Návrh stanoviska EIA obsahuje následující podmínky, které řeší odvodnění uvažovaného
záměru:
Podmínky k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

K části „Navrhujeme:“
1. Podrobný hydrogeologický průzkum svým rozsahem přesahuje možnosti procesu EIA.
Hydrogeologická rešeršní studie je dostatečný podklad pro proces EIA.
2. Zachování přístupnosti zemědělských pozemků vyplývá z legislativy stavebního zákona.
Zajištění migrační funkce krajiny pro živočichy je stanoveno příslušnou podmínkou návrhu
stanoviska EIA.

Obec Sedliště
27. 8. 2010
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1) Ve výše uvedené dokumentaci byla zjištěna chyba, jsou zaměněny údaje porovnání vlivů
trasy R35 Sedliště-sever a Sedliště-jih. Údaje z tabulky B.3. záborů ploch na straně 18 jsou
do tabulky D.16 trvalé zábory půdy na str. 151 a tabulky E.2 porovnání vlivů obou variant na
str. 207 přeneseny opačně. Záměna je provedena ve prospěch hodnocení varianty Sedlištěsever.
2) V tab. D.4 opatření ke splnění limitů hluku na str. 125 jsme nenalezli protihlukovou clonu
pro variantu Sedliště-sever. Umístění zářezů uvedené na str. 140 se odkazuje na
kilometrové úseky, ovšem mapa s kilometrovým značením není součástí dokumentace a
proto nelze posoudit, zda odclonění hluku při této variantě je zajištěno zářezem.
3) V odstavci D.I.15 vliv na sídla chybí popsání vlivu na obec Sedliště v případě varianty
Sedliště-sever. Tato varianta by se obce Sedliště dotkla zcela zásadně a existenčně, neboť
ke stávajícímu teritoriálnímu a hlukovému omezení z jihu (stávající komunikace 1/35,
železnice Litomyšl - Choceň) by se přidalo stejné omezení ze severu, čímž by se život v obci
i vzhledem k převládajícímu severozápadnímu proudění vzduchu stal neúnosný. Obec
Sedliště má vysoký potenciál obytné výstavby až 60RD. Každá z obou variant trasování R35
tento potenciál snižuje, trasa Sedliště-jih je ale ohleduplnější, neboť je odcloněna terénním
valem. Souhlasíme s konstatováním, že v případě varianty Sedliště-jih je možný rozvoj obce
na sever, nesouhlasíme s konstatováním, že obě varianty mají na obec vliv srovnatelný. V
případě varianty Sedliště- sever bude rozvoji obce úplně zamezeno.
4) V tabulce E.2. porovnání vlivů obou tras na str. 208 je dle našeho názoru chybně
uvedeno, že trasa Sedliště-sever je bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje bydlení.
Správně uvedeno, že varianta Sedliště-sever odděluje část území a vytváří „ostrov" mezi
1/35 a R35. Na tomto „ostrově" by se nacházela právě obec Sedliště. Správně je uvedeno,
že trasa Sedliště-jih je vedena v souběhu se stávajícími strukturami, což je podle našeho
názoru logické a správné.
V konstatování k porovnání vlivů na straně 208 je podle našeho správně položena otázka,
jak se v případě varianty Sedliště-sever projeví dopady umístění nového zdroje hluku (a my
přidáváme dopad nového teritoriálního omezení) v dosud nezatíženém území. Souhlasíme s
uvedeným názorem, že dojde k podstatně většímu negativnímu vnímání, než by tomu bylo u
trasy Sedliště-jih, kde jde o umístění komunikace v místě stávajících zdrojů. V posouzení
vlivu na krajinný ráz souhlasíme s konstatováním, že v případě varianty Sedliště-sever dojde
k rozdělení krajiny a narušení její integrity. Je nepochybné, že severní trasa vytváří novou
hlukovou, teritoriální a migrační barieru a ponese s sebou přehodnocení rozhodnutí obyvatel
obcí Sedliště (a Kornice) v takto omezeném prostoru dále žít.
Naprosto souhlasíme s názorem a je to pro nás zásadní, že výsledná podoba trasy by měla
vyjít z jejich projednání a z dohody dotčených obcí a orgánů státní správy. Nelíbí se nám, že
probíhají různá jednání bez účasti dotčených, především menších obcí. Taková jednání
nebudí důvěru. Naše obec má čtyři roky starou špatnou zkušenost s postupem na trasování
osobně zainteresovaných krajských zastupitelů a jimi zalobovaných krajských úředníků, když
se nové zastupitelstvo obce Sedliště stalo předmětem jejich manipulace. Při schvalování
vlastního územního plánu obce bylo zatlačeno do časové tísně tak, aby na poslední chvíli
dne 27.12. 2006 (tj. 2 necelé měsíce po svém ustanovení) schválilo pod nátlakem bez
možnosti projednání trasu Sedliště-sever jako územní rezervu. Dokumentaci ÚP s právě
doplněným trasováním Sedliště- sever obdrželo zastupitelstvo obce od PK ve stejný den, kdy
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ho schvalovalo, ÚP obce musel být schválen do konce roku 2006. Tato severní trasa byla
tehdejšími představiteli kraje prezentována jako schválená při jednání zastupitelstva
Pardubického kraje o ÚP VÚSC dne 14.12.2006. Přitom, jak jsme později zjistili,
schvalována a schválena byla trasa Sedliště-jih. Vyplývá to ze zvukového záznamu řízení
schůze, který jsme bohužel získali až počátkem roku 2007.
Pavel Novák v.r.
starosta obce Sedliště

Stanovisko zpracovatele posudku:
1) Uvedená záměna je řešena v rámci tohoto posudku.
2) Vlivy hluku budou dále podrobně řešeny v rámci následující pomínky návrhu stanoviska
EIA:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

3) Zpracované modelové hodnocení kvality ovzduší uvedené tvrzení nepotvrzuje. Kromě
toho se vlivy ze stávající silnice I/35 po realizaci uvažovaného záměru podstatně sníží.
4) Subvarianta Sedliště – jih vykazuje konflikty s plánovanými plochami rozvoje bydlení.
V procesu EIA (po celkovém posouzení) byla jako subvarianta s menšími vlivy na životní
prostředí vyhodnocena základní trasa.

Obec Janov
1. 10. 2010
Po obdržení doplňku dokumentace jsme pečlivě celou tuto složku prostudovali. Naše
připomínky k původní dokumentaci vlivů na životní prostředí, kterou jsme obdrželi v říjnu
2009, jsou popsány a porovnány na str. 16 tohoto doplňku. Pevně tedy doufáme, že v další
fázi přípravy projektové dokumentace k R35, budou všechny tyto připomínky zohledněny tak,
jak je uvedeno.
Připomínka, která nebyla zohledněna, bylo prodloužení protihlukových zdí, ale podle
opatření ke splnění limitů pro hluk z provozu na veřejných komunikacích (55 dB ve dne a 45
dB v noci) je jak v okolí Janova, tak v okolí Gajeru, s protihlukovou clonou počítáno (doplněk
str. 135), Varianta Janov - jih se jeví jako srovnatelná se základní trasou. Vypočtené hodnoty
jsou v této variantě u většiny zástavby vyšší o 1 - 2 procentní body a to jak pro obtěžování,
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tak i pro rušení spánku. To je však dáno pouze nastavením rozsahu protihlukové ochrany,
kdy vedení silnice v mírně větší vzdálenosti umožňuje budovat menší protihlukové stěny než
by bylo nutno u základní trasy R35 (str. 134). Z toho vyplývá návrh opatření zajistit výsadby
izolační zeleně s protiprašnou a protihlukovou funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou
zástavbou a vybudovat protihlukové clony v rozsahu nutném ke splnění limitu 55 dB ve dne a
45 dB v noci, (str. 135).
Důležitým zjištěním pro obec Janov je, že v doplňku je porovnána základní varianta se:
subvariantou Janov a přidáváme tímto ještě níže uvedené připomínky:
-

v rámci odvodu dešťových odpadních vod ze silnice R35 plně souhlasíme s
výstavbou vsakovacích jímek v MÚK Janov trasy - subvarianta R35. Zásadně však
nesouhlasíme s odvodem těchto vod do vodotečí, které směřují do Končinského
potoka;

-

V rámci vlivu na kvalitu ovzduší jsou v oblasti Janova rozdíly obou variant málo
významné, poněkud příznivější je subvarianta, a to z důvodu omezení průjezdu
vozidel po doprovodné komunikaci středem obce - str. 119;

-

V rámci vlivu na obyvatelstvo a veřejné zdraví je subvarianta Janov příznivější než
základní varianta. Ačkoliv se tato subvarianta dotýká pouze cca 1000 obyvatel, jsou
ve všech pásmech patrné pozitivní posuny oproti základní trase - výšší počet
obyvatel v pásmech nižšího rizika a naopak méně obyvatel v pásmu vyššího rizika.

-

V rámci opatření k ochraně ekosystémů a krajiny v místech, kde obce vznesou
požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a poskytnou k těmto výsadbám
obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude proveden návrh zelených pásů
ve spoluprácí s obcí (str. 188). Obec Janov s tímto návrhem souhlasí a v budoucnu
bude návrh podporovat. Dále požadujeme, aby se zlepšilo ozelenění stávající silnice
1/35, které je momentálně v katastrofálním stavu a svoji funkci neplní.

Na základě porovnání variant silnice R35 se subvarianta Janov ukazuje prokazatelně
příznivější oproti základní trase R35 (str. 218).
Variantní řešení obchvatu Janova v km 62,0 až 66,0 oproti základní variantě nevyužívá
stávající 1/35 jako polovinu profilu vozovky, zachovává tak vybudovaný obchvat Janova jako
doprovodnou komunikaci. Subvarianta je od základní varianty vzdálena asi 85 m (u MÚK
Janov až 200 m) - str. 225. V oblasti Janova je možné doporučit k realizaci subvariantu
Janov, která je vedena ve větší vzdálenosti od zástavby a nevyvolává nutnost vedení
doprovodné komunikace skrz zástavbu Janova (str. 225).
Z výše uvedeného vyplývá, že pro obec Janov je subvarianta trasy R35 oproti základní
variantě příznivější a v rámci schváleného a dosud platného ÚP VÚC Pardubického kraje je i
s touto variantou počítáno. Sami jsme iniciovali schůzku s vládním zmocněncem pro liniovou
výstavbu R35 panem ing. Ivo Tomanem, který se rovněž k této variantě přiklání. Rovněž
jsme obdrželi souhlasné stanovisko pro subvariantu Janov od Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Pardubice. Kopie vyjádření jmenovaných k této problematice jsou přílohou tohoto
dopisu.
Přílohou dopisu je rovněž kopie celkového porovnání vlivů základní trasy a subvarianty
Janov.
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Štika Miloš
starosta obce

Stanovisko zpracovatele posudku:
Problematika detailního řešení odvodu dešťových vod ze silnice R35 bude řešena v rámci
technického projektu, v návrhu stanoviska EIA jsou stanoveny obecné podmínky pro toto
řešení.
Subvarianta Janov byla v rámci procesu EIA vyhodnocena jako vhodnější k realizaci
z hlediska menších vlivů na životní prostředí.

Obec Vraclav
8. 10. 2010
K předloženému doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov - MÚK Staré Město" na životní prostředí má obec Vraclav následující vyjádření a
připomínky:
1) Bylo zjištěno, že nejsou vypořádány připomínky obce Vraclav z vyjádření ze dne
11. 11. 2009. Opis tohoto vyjádření posílám jako přílohu. Na vypořádání těchto obec
Vraclav trvá v rámci tohoto vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru „Rychlostní
silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město“ na životní prostředí. (Možná došlo k
chybě v zasílací adrese.)
2) V doplňku (str. 67) je chybně uvedeno, že vodní zdroj Vraclav (léčivý pramen pod
kostelem v části obce Svatý Mikuláš) není v současné době využíván jako zdroj pitné
vody. Tento zdroj vody oficiálně využívá společnost ZEVAS Vraclav a.s, a 7 domácností
v jeho okolí.
Obec rozhodně požaduje, aby bylo vyloučeno riziko snížení hladiny podzemní vody při
realizaci tunelu, nejenom že se minimalizuje, jak je uvedeno na str. 191. Co si lze
představit pod kompenzačními opatřeními k náhradě dotčených zdrojů? (str. 205).
3) Ve výčtu památek chybí celý barokní areál na Vraclavi v části obce Svatý Mikuláš,Jedná
se o barokní kostel sv. Mikuláše (rejstř. č. ÚKSP 46716/6-4094), bývalé lázně (r. č. 4554)
a poustevnu zvanou „fráterka" (r. č. 4097).
4) Ovzduší, akustika a krajinný ráz je dostatečně připomínkován v přiloženém vyjádření z
11. 11. 2009. Nelze souhlasit s hodnocením na str. 205 v případě údolí pod Vraclaví Svatým Mikulášem (mezi 35-35,6 km).
5) Doprava a havárie. Nikde není zvažováno, co se bude dít po zprovoznění úseku R35 do
Ostrova, kdy několikanásobně stoupne provoz a bude sem svedena doprava z navazující
dálniční sítě:
-

zda bude doprava na zbytku silnice I/17 před jejím napojením na silnici I/35 u
Zámrsku kolabovat a jaká nastane vytíženost a dopravní situace na do té doby
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poklidných silnicích 3. třídy. Zkratka ze silnice I/17 u Stradouně na silnici I/35 ve
Vysokém Mýtě vede přes Vraclav.
-

dále, zda zvěř přecházející silnici č. I/17, která je dnes v určitých denních a nočních
dobách bez provozu, nebude příčinou havárií.

-

obec se oprávněně obává i zvýšení dopravy, hluku a zhoršení ovzduší na Vraclavi i
ve Svatém Mikuláši.

Tyto věci je nutné řešit dříve, než tato situace nastane.
Oldřich Koblížek
starosta obce Vraclav

Příloha:
- opis vyjádření obce ze dne 11. 11. 2009
Vyjádření obce ze dne 11. 11. 2009
K předložené dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku
MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" má obec Vraclav následující vyjádření, připomínky a
doplnění:
Vodní zdroje:
1) Vodní zdroj Vraclav (prameniště kostel Svatého Mikuláše, nevyhlášené ochranné pásmo)
je využíván, zásobuje pitnou vodou vodojem v zemědělském areálu společností ZEVAS
Vraclav, a.s. a 7 domácností v okolí kostela.
2) V lese zvaném „Háj" na Vraclavském hřbetu na stavební parcele č. 275 v k.ú. Vraclav se
nachází betonový zemní vodojem, který zásobuje pitnou vodou obec Zámrsk. Poblíž
vodojemu prochází trasa tunelu, která pravděpodobně protíná i trasu vodovodního
potrubí k Zámrsku. Správcem je VAK s.r.o. Vysoké Mýto. Jde o možný negativní vliv
vibrací při výstavbě i provozu tunelu Vraclav.
3) Na str. 131 je uvedeno, že tunel pod Homolí může ovlivnit vodu ve studních. Co potom,
když k tomu dojde?
Ekosystém:
4) Ohrožení živočichové, žijící na území obce Vraclav v okolí trasy rychlostní silnice R35 mlok skvrnitý, čolek obecný, některé druhy žab dříve hojně se vyskytující - rosnička a
skokan zelený, ještěrky a slepýši.
5) Dokumentace popisuje - křížení regionálního biokoridoru RK 848 - Malejovská louka Svatý Mikuláš, silnici R35 jako migrační bariéru, ale nepopisuje přesně pohyb živočichů a
zvěře z okolních zalesněných strání (km 35) směrem k Loučné.
6) Dokumentace vlivů nepočítá s plánovaným biocentrem „V Dolích", jehož projektovou
dokumentaci má obec Vraclav zpracovanou - z důvodu propojení biocenter a zachování
a rozšíření druhové rozmanitosti živočichů a rostlin. Biocentrum V Dolích je zahrnuto do
Územního plánu obce Vraclav a jedná se o vodní plochu s doprovodným porostem, která
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sníží rizika úhynu živočichů a zvěře, protože jim nahradí důvody, pro které migrují přes
stávající migrační překážku - silnici I/17 a později přes R35 k řece Loučné. Nachází se
pod zástavbou Svatého Mikuláše mezi RBC 472 a levotočivým záhybem RBK 849 pod
vrchem „Kamenec".
Ovzduší:
7) Na str.115 je uváděno zvýšení koncentrace oxidu dusíku na okraji zástavby Vraclavi na
max. 130 mikrogramů/m3, což představuje 65% limitu, ale kolikanásobné to bude zvýšení
proti dosavadnímu stavu a jak toto zvýšení ovlivní zdravotní stav populace?
8) Inverzní údolí se zástavbou Svatého Mikuláše je špatně provětrávané území a má špatné
rozptylové podmínky.
.
9) Při portálu tunelu bude docházet ke kumulaci emisí. Jak to ovlivní vegetaci a živočišstvo
v okolí portálu tunelu? Vyhyne? Odstěhuje se?
Akustika:
10) domníváme se, že se hluková zátěž v údolí Svatého Mikuláše zvýší a že toto údolí ve
tvaru žlabu přenese zvýšenou hladinu hluku do zástavby.
Krajinný ráz:
11) Na str. 165 není zcela srozumitelný popis změn a kontrastů v harmonii a uspořádání
krajiny a zda dojde k významnému ovlivnění krajinného rázu snížení estetické a přírodní
hodnoty silnicí R35 u vrchu Homole pod Svatým Mikulášem, ale co víme, že nejhezčí
jsou scenérie Homole a okolí od lesa pod Kamencem a z hradiště na Vraclavi.
Havárie:
12) Na str. 171 je popisováno využití silnic nižších tříd v okolí nové R35 v případě havárií.
Budou pro tyto účely únosné, a když ne, uvažuje se s jejich rekonstrukcemi? Protože
dochází k jejich poškození až k destrukcím, včetně veřejných kanalizací v zástavbě obce.
S tím máme zkušenosti při haváriích na silnici I/35 mezi Zámrskem a Vysokým Mýtem.

Návrhy a požadavky obce Vraclav:
1) Provedení geotechnického a hydrogeologického průzkumu pro posouzení vlivu výstavby
tunelu na režim podzemních vod a vyhodnocení propustnosti hornin a infiltračních
parametrů. Dále stavební postup při realizaci tunelu, který vyloučí riziko snížení hladiny
podzemní vody.
2) Technická opatření proti ohrožení kvality zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš při
haváriích motorových vozidel a cisteren.
3) Záruky, že splachy z R35 neohrozí podzemní zdroj vody Vraclav - Svatý Mikuláš.
4) Průběžné sledování kvality zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš a předkládání výsledků
tohoto sledování.
.
5) Prověřit hlukové zatížení v zástavbě Svatého Mikuláše.
6) Prověřit ovlivnění živočichů a rostlin emisemi v okolí portálů tunelu.
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7) Zásadně nesouhlasíme, aby došlo k poškození zdroje vody Vraclav - Svatý Mikuláš,
který je potencionálním zdrojem pitné vody pro celou obec a žádáme o sdělení míry
rizika pro tento zdroj pitné vody dotčením výstavbou R35.
8) Požadujeme vysázení dostatečně rozsáhlého porostu vpravo od R35 směrem k zástavbě
Svatého Mikuláše (mezi 35-35,6 km), který odcloní hluk, emise a sníží ovlivnění rázu
krajiny.
9) Požadujeme, aby byla do výstavby R35 zahrnuta výstavba biocentra V Dolích, čímž se
výrazně sníží dopad migrační bariéry tělesa R35 a riziko úhynu vzácnějších živočichů.
10) Požadujeme odpovídající kompenzace za jakékoliv ztráty hodnot.
Upozornění:
1) Průplav Dunaj - Odra - Labe býval v mapách zakreslen u Homole v trase R35.
2) V přehledu kulturních památek chybí v obci Vraclav, části Svatý Mikuláš barokní kostel,
bývalé barokní lázně a dřevěná poustevna.
! Šokující je zjištění, že rok 2025 je teprve před výstavbou nové komunikace R35. Znamená
to, že za 16 let možná dojde ke stavbě úseku Ostrov - Staré Město?
Děkujeme za akceptaci tohoto vyjádření obce Vraclav.
Oldřich Koblížek
starosta obce Vraclav

Stanovisko zpracovatele posudku:
2) V návrhu stanoviska EIA je uloženo:
-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

Riziko snížení hladin podzemní vody nelze nikdy zcela vyloučit. Kompenzační opatření k
náhradě dotčených zdrojů je např. vybudování nového zdroje vody.

4)
Příslušné modelové hodnocení kvality ovzduší zohledňuje pozaďové znečištění
lokality. Zároveň počítá s digitálním modelem terénu, takže zohledňuje i údolí Svatého
Mikuláše. Problém vlivu odvětrání tunelu bude řešen aktualizovanou rozptylovou studií.

5)
Tato situace není předmětem tohoto procesu EIA. Je předmětem řešení DÚR
předcházejícího úseku R35.

Stanovisko k příloze:
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2) V rámci technické dokumentace budou muset být řešena všechna křížení záměru
s inženýrskými sítěmi.
3) K tomuto dotazu jsou v návrhu stanoviska EIA uloženy následující podmínky:
-

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace
nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů

4) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

po určení konečné subvarianty (v dostatečném předstihu před zpracováním
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum v prostoru
očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na základě
tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze předpokládat termín od 15.7. do
15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně mobilní); prověřit výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů v tomto prostoru (vč. vodních Coleopter v pramenné
oblasti Hrušová); dále podle tohoto průzkumu v případě potřeby zpracovat žádosti o
výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zák. č.
114/1992 Sb.; tento průzkum aktualizovat i před zahájením vlastních stavebních prací

5) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:

6)

-

za účelem optimalizace migračních opatření zajistit během přípravy záměru, během
realizace a po ukončení realizace záměru (po dobu minimálně pěti let od uvedení do
provozu) u odborně způsobilé osoby monitoring migrace živočichů se zvláštním
důrazem na migraci obojživelníků vč. návrhu migračních podchodů, nadchodů,
migračních zábran, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod. a
vč. následného posouzení efektivity realizovaných opatření, v případě potřeby
navrhnout dodatečná opatření

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice

K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření
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10) K této problematice je v návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby

K části Návrhy a požadavky obce Vraclav:
1)

V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

2) a 3) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu

4) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

8) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka:
- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí. (Investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
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taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení.)
9) V návrhu stanoviska je uložena následující podmínka
-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření

Rok 2025 je předpokládaným rokem, kdy bude R35 v plném provozu.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
1. 10. 2010
Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje k doplňku dokumentace:
Orgán nakládání s odpady a prevence závažných havárií (zpracovatel Ing. J. Bartoš)
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, ani podle zákona č. 59/2006
Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky, v platném znění, není k doplňku dokumentace připomínek.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. T. Sigl)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění (dále jen zákon), do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu
ochrany přírody (dále též OOP), tj. regionální územní systém ekologické stability, přírodní
parky, zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné
lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, uvádíme k předložené
doplněné Dokumentaci vlivů na životní prostředí Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov
- MÚK Staré Město (dále jen Dokumentace) následující: Nařízením Vlády ČR č. 371/2009
Sb. byly stanoveny nové evropsky významné lokality - mimo jiné i evropsky významná
lokalita Hřebečovský hřbet (CZ0530020). Požadujeme z textu Dokumentace vypustit, že se
jedná o navrženou lokalitu (uvedeno např. na straně 38 a 162). Dále upozorňujeme na
nesprávné označení regionálních biokoridorů, jak je uvedeno na straně 45. Na regionální
biocentrum Svatý Mikuláš jsou napojeny regionální biokoridory 843 a 849. Regionální
biokoridor 848 neexistuje. Toto nepřesné označení je dále uvedeno v Dokumentaci např. na
stranách 47 a 163. Přesné situování a označení prvků územního systému ekologické stability
regionálního významu je možné ověřit například v Zásadách územního rozvoje
Pardubického kraje, které dne 29. 4. 2010 projednalo a odsouhlasilo Zastupitelstvo
Pardubického kraje. V předložené Dokumentaci, konkrétně na straně 45, není dále uvedeno,
že rychlostní komunikace kříží další regionální biokoridor, a to biokoridor 853 v bezprostřední
blízkosti sídla Cerekvice nad Loučnou. Tuto informaci požadujeme doplnit, a to včetně
způsobu křížení a parametrů migračního objektu. OOP považuje za vhodné doplnit do
Dokumentace stručné informace o metodice sběru dat, která jsou uvedena v kapitolách
C.ll.8.3 Aktuální stav vegetace a C.II.9 Fauna. Jedná se zejména o období, kdy byly
průzkumy provedeny, počty návštěv území apod. Tyto informace budou OOP případně
požadovány v případě, bude-li požádán o povolení výjimky dle § 56 zákona. OOP požaduje
(stejně jako zpracovatel Dokumentace) s ohledem na ochranu zvláště chráněných druhů
provést bezprostředně před zahájením stavby průzkum území na aktuální výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Na základě výsledků průzkumu musí být přijata taková
opatření, kterými bude minimalizován negativní vliv záměru na zjištěné druhy, např. budou
provedeny záchranné transfery (na základě vydané výjimky), umístěny zábrany proti vnikání
živočichů do prostoru staveniště apod.
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Předložená Dokumentace obsahuje návrhy opatření, se kterými se OOP ztotožňuje. Jedná
se zejména o návrhy uvedené v kapitolách D.I.9.1.-3. Vlivy na ekosystémy, D.IV.2. (2.1.
Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny) a D.IV.3. (3.2. Opatření k ochraně
ekosystémů). OOP požaduje minimálně uvést v závěrečném stanovisku odkazy na dané
kapitoly, s tím, že je nutné respektovat návrhy opatření v těchto kapitolách uvedené, a to jak
ve fázi přípravy a realizace záměru, tak ve fázi provozu.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, PhD.)
Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy, a to 285 ha.
Příslušným orgánem k posouzení je v tomto případě MŽP.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková)
Z předložené doplněné dokumentace je zřejmé, že na základě předchozích stanovisek
orgánu státní správy lesů krajského úřadu byly do dokumentace zapracovány některé
požadavky na zmírnění dopadu působení záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa. V
dalších stupních projednávání záměru umístění komunikace R35 požadujeme, aby návrhy
uvedené v kapitole D.IV. (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci
nepříznivých vlivů) byly v plné míře akceptovány, převzaty do konečného stanoviska a
zrealizovány. Jedná se o úpravy trasy komunikace R35 tak, aby nezasahovala do lesních
pozemků, a to zejména v úsecích: km 44,9 (posun trasy mimo lesní porost), km 49,5 - 50,5
(přemostění Končinského potoka), km 69,0 - 71,0 (přiblížení nového vedení trasy ke
stávajícímu průběhu silnice), km 84,8 - 84,9 (u obce Kunčina - mírný posun trasy na jih mimo
lesní porost), km 85,5 - 85,8 (mírný posun trasy na jih, aby nedošlo k rozdělení lesního
porostu), kdy jsou malé lesní komplexy novou trasou rozděleny tak, že nebudou schopny
samostatné existence.
Posouzení možnosti posunu trasy požadujeme rovněž v úseku km 66,5 u obce Gajer, kde by
při mírném posunu trasy sv směrem nedošlo k zásahu do okraje lesního porostu.
Orgán státní správy myslivosti (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková)
K záměru nemáme další připomínky, požadujeme respektování kapitoly D.IV. (Opatření k
prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů), zejména části Opatření ke
snížení dělícího efektu komunikace a znovu upozorňujeme, že zhotovení migračních studií a
umístnění vhodných technických zabezpečení pro umožnění přecházení zvěře a případně
zabránění střetu zvěře s jedoucími vozidly je třeba zpracovat v těsné spolupráci s uživateli
všech dotčených honiteb, kteří mají dlouhodobé znalosti a zkušenosti jak s výskytem
jednotlivých druhů zvěře, tak zejména jejich migračních tras, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností).

Ing. Hejduk Josef
vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
K vyjádření orgánu ochrany přírody
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V návrhu stanoviska EIA jsou uvedeny následující podmínky zohledňující uvedené
připomínky:
Pro fázi přípravy:
-

po upřesnění konečné trasy provést podrobný biologický průzkum v prostoru
očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na základě
tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s ohledem na
výskyt zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze předpokládat termín
od 15.7. do 15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně mobilní); dále podle tohoto
průzkumu v případě potřeby zpracovat žádosti o výjimky ze zákazů zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů

-

po upřesnění konečné trasy zpracovat aktualizaci konfliktů s prvky ÚSES, které
budou v kontaktu s uvažovaným záměrem včetně případných doporučení pro
technickou dokumentaci záměru

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice; samostatně pro fázi výstavby a pro fázi
provozu; ve spolupráci s uživateli dotčených honiteb, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou
působností)

Pro fázi výstavby:
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les; to se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně

-

případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů přemístit do
srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný zejména u druhů s omezenou
mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.); musí být realizován v co
nejkratší době před zahájením stavby v daném úseku, ovšem při respektování
vhodných ročních období pro odchyt a přesun jedinců příslušného druhu a se
striktním dodržením požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění; pro tento zásah je třeba zažádat o výjimku ze základních
ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů

Požadavek orgánu státní správy lesů byl respektován v návrhu stanoviska EIA.

Požadavek orgánu státní správy myslivosti byl respektován v návrhu stanoviska EIA.
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Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
5. 10. 2010
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl posoudil předložený
doplněk a vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád") následující vyjádření:
-

z porovnávaných variant trasy rychlostní komunikace v oblasti města Litomyšl je z
hlediska veřejných zájmů hájených odborem výstavby a územního plánování Městského
úřadu Litomyšl vhodnější základní varianta trasy rychlostní komunikace R35, tj. trasa
severně od obce Sedliště a městské části Kornice a to zejména s ohledem na:
-

příznivější dopad této varianty na zdraví obyvatel a na možnost rozvoje dotčených
obcí,

-

porovnatelný dopad obou variant na životní prostředí,

-

skutečnost, že tato varianta, na rozdíl od subvarianty Sedliště-jih, odděluje jednotlivé
části obcí v menší míře.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani souhlas a není rozhodnutím ve smyslu správního
řádu.
Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek respektován v návrhu stanoviska EIA.

Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
16. 9. 2010
Stanovisko odboru životního prostředí k dokumentaci EIA "Silnice R35 v úseku Ostrov
- Staré Město" Verze 2
V rámci daných kompetencí odboru životního prostředí MěÚ Litomyšl ztotožňujeme se s
obsahem i závěry výše uvedené dokumentace. Závěr dokumentace v porovnání subvarianty
Sedliště-jih a základní varianty je v dokumentaci sice nejednoznačný, výsledná podoba má
vyjít „z jejich projednání a z dohody dotčených obcí a orgánů státní správy", přesto se nám
jeví vhodnější trasa základní, neboť budeme nadále uplatňovat všechna předchozí
stanoviska. V oblasti Janova naopak akceptujeme trasu subvariantní ve větší vzdálenosti od
zástavby.

30. 9. 2010
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Upozornění odboru životního prostředí k dokumentaci EIA "Silnice R35 v úseku Ostrov Staré Město" Verze 2
V návaznosti na naše stanovisko Vám odeslané dne 16.9.2010 si Vás dovolujeme ještě
upozornit na nesrovnalost v dokumentaci EIA, neboť v tabulkách B.3. a B.4. Zábory ploch
str.18 a 19 jsou hodnoty převzaté do tabulky E.2. Porovnání vlivů základní trasy a
subvarianty str. 207 prohozené mezi „Základní trasou" a „Subvariantou".
Naše stanovisko ze dne 16.9.2010 zůstává nadále v platnosti.

Ing. Jiří Randák
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky a upozornění respektováno v návrhu stanoviska EIA.

Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
21. 9. 2010
Oddělení ekologie prostředí: Bez připomínek.
Oddělení přírodního prostředí: Bez připomínek.
Oddělení vodního hospodářství: Bez připomínek.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Chrast – odbor výstavby a životního prostředí
10. 9. 2010
Toto obsahuje pouze:
Veřejnou vyhlášku
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí
21. 9. 2010
Odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy, jako příslušný dotčený orgán vydává
vyjádření k doplnění dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Rychlostní
silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město" dle zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí).
1. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách, v
platném znění - bez připomínek
2. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.289/1995 Sb., o lesích, v
platném znění - bez připomínek
3. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znění - bez připomínek
4. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění - bez připomínek
5. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem ě.334/1992 Sb„ o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění - naše připomínky z října 2009 byly
zpracovány. Nemáme další připomínky
6. z hlediska uplatňování zájmů chráněných zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, v platném znění - bez připomínek

Ing. Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
29. 9. 2010
Vyjádření k doplňku dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35
v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město.
Z hlediska vodního hospodářství, ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší,
odpadového hospodářství a lesního hospodářství nemáme k doplňku dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí - Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město
- připomínek.
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Ing.Báča Pavel
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.

Městský úřad Vysoké Mýto – odbor životního prostředí
13. 10. 2010
Odbor životního prostředí prostudoval předložený materiál a vydává toto souhrnné
stanovisko:
1. Nakládání s odpady : L. Richterová, DiS.
S odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

2. Ochrana ZPF: Ing. V. Richterová
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu požadoval ve svém souhrnném stanovisku z
4.11.2009 podrobně a kvalifikovaně zpracovat návrh způsobu hospodářského využití
skrývané kulturní vrstvy půdy. V předložené dokumentaci je konstatováno, že dojde k záboru
285 ha ZPF a je zde vyčísleno kolik ha z které třídy bude nutné odejmout. Požadovaný
návrh hospodárného využití skrývané půdy chybí.
V části „Vypořádání připomínek došlých k dokumentaci EIA" je uvedeno, že kapitoly D.I.6 a
D.IV.2 řeší připomínku týkající se vytvoření hráze z tělesa komunikace a ovlivnění
odtokových poměrů v území. Ve skutečnosti uvedené kapitoly konkrétní připomínku
neřeší.
Při dalším projekčním zpracovávání požadujeme naše připomínky řešit a vyřešit konkrétními
opatřeními.
3. Státní správa lesů: - J. Fendrych
Z předložené dokumentace je zřejmé, že navrhovaná stavba se dotýká pozemků určených k
plnění funkcí lesa i pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Zásahy na lesních
porostech požadujeme v minimálním rozsahu.
4. Ochrana přírody a krajiny : Ing. P. Rittich, Ing. V. Richtrová
V části „Vypořádání připomínek došlých k dokumentaci EIA" str. 9 je opět uvedeno, že
nebude dotčena ovocná alej Vysoké Mýto-Lhůta; toto se nezakládá na pravdě, alej bude
stavbou dotčena. Požadujeme její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin.
Dále je na straně 9. uvedené části dokumentace konstatováno, že připomínka týkající se
lokality I/9 je řešena v kapitole D.I.9.2. Lokalita I/9 v uvedené kapitole není vůbec uvedena.
Požadujeme i tyto připomínky odpovědně vyřešit.
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Nadále požadujeme, aby součástí vegetačních úprav byla realizace pásů zeleně (stromové a
keřové patro) v prostoru mezi komunikací a lidskými sídly (Vysoké Mýto 40,5 - 42,5km;
Knířov 42,8 - 43,5km ; Džbánov 44,5 - 46,5km). Požadovaná realizace vegetačních úprav
sníží negativní projevy silničního provozu a nenásilně začlení komunikaci do krajiny ( ČSN
73 6101).
5. Vodoprávní úřad: - Ing. V. Nádvorník, Jaroslava Karalová
Posuzovaná stavba negativně ovlivní zdroj pitné vody Pekla, který slouží k zásobování
vodou pro město Vysoké Mýto a jeho širší okolí. Svou vydatností a jakostí pitné vody se
jedná o zásadní vodní zdroj většího než lokálního významu. V době, kdy je stále větší
nedostatek pitné vody je třeba obdobné zdroje chránit a nedopustit možnost ohrožení jejich
jakosti. Z předložené dokumentace vyplývá, že lze předpokládat přímé ovlivnění uvedeného
zdroje, a to není řešena možnost vzniku havárie ( při dopravní nehodě ) s únikem ropných či
jiných přepravovaných nebezpečných látek. Návrh trasy rychlostní silnice v blízkosti vodního
zdroje Pekla je zcela nevhodný, vodoprávní úřad za daného stavu souhlas se stavbou
nevydá.
Z předloženého materiálu je zřejmé, že akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu
životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. zájmů v
oblasti ochrany ovzduší.

Ing. Stanislava Jetmarová
vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko zpracovatele posudku:

K bodu 1.

Nakládání s odpady:

Nakládání s odpady v souladu se zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejícími právními předpisy vyplývá
z legislativy a nemusí být ukládáno samostatnou podmínkou. Podmínkami návrhu stanoviska
je dále upřesněno:
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

K bodu 2.

Ochrana ZPF:

K této problematice se v kapitole B.II.1. dokumentace konstatuje, že „Svrchní vrstva půdy ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy na dočasné deponie. Část
této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese komunikace a v jeho okolí, zbylá půda
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bude využita dle pokynů orgánu ochrany ZPF.„ Tato podmínka je také uložena v návrhu
stanoviska.
Odtokové poměry řeší několik podmínek návrhu stanoviska:
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

K bodu 3.

Státní správa lesů:

V návrhu stanoviska e uloženo prověřit optimalizaci trasy tak, aby maximálně snížily vlivy na
lesní porosty. Dále je obecně uloženo:
-

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod.; na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů

K bodu 4.

Ochrana přírody a krajiny:

K vlivu na alej Vysoké Mýto - Lhůta byla do návrhu stanoviska uložena následující podmínka:
-

v případě dotčení aleje Vysoké Mýto - Lhůta, provést v rámci projektu vegetačních
úprav její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin

K požadavku na realizi pásů zeleně (stromové a keřové patro) v prostoru mezi komunikací a
lidskými sídly (Vysoké Mýto 40,5 - 42,5km; Knířov 42,8 - 43,5km ; Džbánov 44,5 - 46,5km) je
uložena podmínka návrhu stanoviska:
-

zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími
parametry:
-

-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice a
poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele, bude
proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže provádět
výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele, taktéž nemůže
vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace a doprovodná
zařízení)
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Vodoprávní úřad:

Možné ovlivnění zdroje pitné vody Pekla patří k nejvýznamnějším identifikovaným vlivům
uvažovaného záměru. Proto byla i v rámci posudku této problematice věnována maximální
pozornost a v návrhu stanoviska EIA jsou uloženy následující podmínky pro eliminaci a
minimalizaci tohoto vlivu, se zdůrazněním detailního řešení v prostoru potenciálního
ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla:
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, území dalších potenciálně dotčených
vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí hlubších zářezů

-

v prostoru potenciálního ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla navrhnout
detailní prostorovou a technologickou realizaci záměru s ohledem na minimalizaci a
eliminaci vlivů na podzemní vody; prověřit možnost přiblížení trasy záměru ke
stávající silnici I/35 a prověřit možnost využití tělesa stávající silnice I/35 pro R35 (s
realizací obslužné komunikace v novém prostoru); odvádění vod z povrchu
komunikace řešit v tomto prostoru nepropustnou kanalizací, vyústění provést mimo
zranitelné území, technickými opatřeními zabránit rozstřiku vod z komunikace do
okolního prostoru

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
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zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu
-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce; s tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
4. 10. 2010
Po zhodnocení souladu předloženého doplňku dokumentace s požadavky v oblasti ochrany
veřejného zdraví KHS s doplňkem dokumentace souhlasí s následující podmínkou :
Součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření. Výpočtové body je třeba zvolit na
hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a nejbližších chráněných
venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných chráněných venkovních
prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí. Poté KHS stanoví měřící body
pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební provozu, případně předčasného
užívání stavby.
Z hlediska navržených subvariant KHS preferuje u obchvatu Litomyšle před subvariantou
Sedliště-jih základní trasu, ve které je komunikace vedena ve větší vzdálenosti od obytné
zástavby.
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Požadovaná podmínka byla v návrhu stanoviska EIA plně respektována.

ČIŽP – Oblastní inspektorát Hradec Králové
17. 9. 2010
Stanovisko k doplňku dokumentace vlivů záměru na životní prostředí:
Oddělení integrace:
Předložený záměr nespadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci) a oznamovatel nemá povinnost získat integrované povolení.
Oddělení ochrany ovzduší:
Za předpokladu minimalizace sekundární prašnosti během výstavby nemáme z hlediska
ochrany ovzduší k předložené dokumentaci připomínky. Podmínky ochrany ovzduší před
znečišťováním způsobeným mobilními zdroji znečišťování během stavby upravují zvláštní
právní předpisy.
Oddělení ochrany vod:
Námi vznesené připomínky jsou řešeny nejprve v dokumentaci "Vypořádání připomínek"
vypracované spol. ATEM, s.r.o. Praha v 3/2010 a následně jsou zahrnuty v doplněné
dokumentaci, která zahrnuje i výsledky "Hydrogeologické rešeršní studie (verze III.)"
zpracované spol. K + K průzkum s.r.o. Praha v 4/2010. Po jejím prostudování nemáme z
hlediska ochrany vod k hodnocení vlivu na životní prostředí a jeho závěru připomínek.
Podmínky, jež jsou součástí opatření, navržených z hlediska ochrany vod k prevenci,
eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v doplněné dokumentaci musí
být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných
správních řízení. Provoz díla potom musí být v souladu s těmito závaznými předpisy.
Oddělení ochrany vod nemá ke zpracování a závěru doplněné dokumentace dalších
připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství:
Doplněk dokumentace navazuje na dokumentaci z roku 2009. Uvádíme, že z pohledu
nakládání s odpady trváme na původním vyjádření k dokumentaci č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634.
001/09/KLM ze dne 23.10.2009 .
Jelikož termín zahájení výstavby není stanoven, uvádíme, že veškeré nakládání s odpady
vznikajícími při výstavbě musí odpovídat legislativě platné v daném období. Vyjádření k
předpokládanému nakládání s produkovanými odpady, ve smyslu současné legislativy, by
nemělo příslušnou vypovídající schopnost.
Nakládání s odpady je zpracováno v kap. B.III.3 Odpady, včetně bilance výkopových zemin a
zemin potřebných do náspů.
V souvislosti s rozsahem zemních prací a velikostí dotčeného území upozorňujeme, že při
prováděných pracích bude nutné sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností.
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Oddělení ochrany přírody:
K doplněné dokumentaci ČIŽP uvádí, že v kapitole B.I.9. (str. 17) je nesprávně uveden orgán
ochrany přírody věcně příslušný k vydávání výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných rostlin a živočichů. Tímto orgánem je od 1.12.2009 místně příslušný krajský
úřad.
Vzhledem ke skutečnosti, že v doplněné dokumentaci jsou zohledněny připomínky ze
stanoviska ČIŽP č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634. 001/09/KLM ze dne 23.10.2009, ČIŽP s
projektem souhlasí za předpokladu dodržení kompenzačních opatření uvedených v
dokumentaci.
ČIŽP z navržených variant i nadále upřednostňuje variantu Sedliště-jih pro její menší dopad
na krajinný ráz a subvariantu Janov-základní trasa pro její menší dopad na nezastavěná
území.
Oddělení ochrany lesa:
Záměr si vyžádá zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rozsahu
84 734 m2 až 85 044 m2 dle jednotlivých variant.
V doplněné dokumentaci byly v dostatečném rozsahu akceptovány připomínky oddělení
ochrany lesa ze stanoviska č.j. ČIŽP/45/IPP/0917634.001/09/KLM ze dne 23.10.2009. V
kapitole D.I.14 bylo řádně doplněno vyhodnocení vlivů záměru na lesy a situace byla
zakreslena do lesnických porostních map.
Závěr:
ČIŽP z navržených variant i nadále upřednostňuje variantu Sedliště-jih pro její menší dopad
na krajinný ráz a subvariantu Janov-základní trasa pro její menší dopad na nezastavěná
území.

Ing. Jana Samková
ředitelka oblastního inspektorátu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Byla respektována připomínka k nakládání s vytěženými zeminami a zahrnuta do návrhu
stanoviska EIA:
-

při prováděných pracích sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností

Obvodní báňský úřad Trutnov
7. 10. 2010
Obvodní báňský úřad Trutnov, pracoviště Hradec Králové, zaevidoval 6.9.2010 pod čj.
3375/10 doplněk dokumentace vlivů na životní prostředí akce „Rychlostní silnice R 35 v
úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město".
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K Vašemu oznámení sdělujeme, že k výše uvedenému doplňku není ze strany zdejšího
úřadu připomínek.
Podle ustanovení § 3 písm. i) zákona ČNR 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 (tunel Dětřichov), jakož i ve vytváření
podzemních prostorů o objemu větším než 300 m 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 (např. stavební zákon, vodní zákon, apod.) nebo na základě ohlášení, pokud to tyto
předpisy připouštějí, (§ 5 odst. 2 citovaného zákona).
Organizace provádějící ČPHZ je povinna ohlásit OBÚ v Trutnově 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., ve znění pozdějších zákonů.

Ing. André Miksch
předseda úřadu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti podrobnějšího vypořádání.

Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany
lesů
10. 9. 2010
Z hlediska lesního hospodářství a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa
souhlasíme s předloženou dokumentací za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. V navazujícím stupni řízení na základě zpřesňující dokumentace prověřit možnost
optimalizace některých níže uvedených úseků s cílem minimalizovat, případně zcela
eliminovat zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL") a snížení
záborů lesních porostů. Jedná se o tyto úseky :
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Km 35-36. V tomto úseku posunout portály obou konců tunelu Homole o vzdálenost
50m od hranice PUPFL.
Km 50. Posunem trasy R35 jižním směrem vyloučit kolizi s lesem Švábenice.
Km 69-71. Omezit zásah do PUPFL maximálním přiblížením trasy R35 ke stávající
trase komunikace I/35.
Km 85-86. Posunem trasy R35 jihovýchodním směrem redukovat zásah do PUPFL na
nejnutnější minimum.
2. Zajistit stabilitu stavbou obnažených lesních porostů a zabránit tak jejich ohrožení,
zejména bořivými větry.
3. Zajistit zpracování podrobné migrační studie, která navrhne optimální technická řešení pro
jednotlivá křížení trasy R35 s migračními trasami živočichů s cílem minimalizovat počet
přerušení migračních tras a eliminovat možná rizika střetů migrujících živočichů, zejména
větších, s motorovými vozidly.
4. Stavba trasy R35 v celém navrženém úseku bude v termínu nejdéle do uvedení do
zkušebního provozu obousměrně oplocená. Částečné nebo přerušované oplocení je
nepřijatelné.
Uvedené podmínky požadujeme promítnout do závěrečného stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí.

Ing. Jiří John
ředitel odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Stanovisko zpracovatele posudku:
Veškeré požadované podmínky byly promítnuty do návrhu stanoviska EIA.

MŽP – odbor ochrany vod
10. 9. 2010
Stanovisko odboru ochrany vod MŽP k záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov
- MÚK Staré Město - doplněk":
Připomínky odboru ochrany vod MŽP byly zapracovány. Byla nalezena pouze drobná chyba,
kdy je ve vypořádání uvedeno, že byla věcně doplněna kapitola B.II.2. Věcně byla doplněna
kapitola B.III.2.
Závěr:
Odbor ochrany vod MŽP souhlasí se záměrem.
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.

MŽP – odbor ochrany ovzduší
1. 10. 2010
K doplňku dokumentace záměru Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré
Město nemáme žádné připomínky. Záměr nadále považujeme za akceptovatelný.
S pozdravem

Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.

MŽP – odbor výkonu státní správy VI
24. 9. 2010
Po opakovaném posouzení doplněné dokumentace záměru výstavby rychlostní komunikace
R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město doporučuji, na základě vlastních zkušeností a
znalosti příslušného území s průměty do rozhodujícíh složek a stránek životního prostředí a
ochrany veřejného zdraví, schválit základní variantu Sedliště - sever.

JUDr. Ing. Emil Rudolf
ředitel odboru výkonu státní správy VI

Stanovisko zpracovatele posudku:
Subvarianta „základní trasa“ (odpovídá trase na sever od Sedliště) byla doporučena jako
vhodnější z hlediska menších vlivů na životní prostředí.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
15. 9. 2010
Prostor předpokládané stavby se dle dosavadního stavu poznatků nachází na území s
archeologickými nálezy.
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Především v oblasti Starého Města a jeho širšího okolí máme doloženy archeologické nálezy
více méně z celého pravěku (např.: Vích, D. 2005: Laténské nálezy na českomoravském
pomezí, Pravěk NŘ 13, 309-350; Vích, D. 2007: Českomoravské pomezí v době římské,
Pravěk NŘ - Supplementum 17, 173-229). Téměř všude musíme zároveň počítat s výskytem
vrcholně středověkých situací, ať jsou doloženy přímými nálezy (např. Bolina, P. - Němcová,
J. - Šlézar, P. 2008: K počátkům hradů na Moravskotřebovsku, Castellologica bohemica 11,
53-88) nebo jejich přítomnost vyplývá z písemných zpráv (viz např. příslušná hesla v
Profous, A.: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní výmam a změny. Praha 19471960).
Z uvedených důvodů je záchranný archeologický výzkum při stavbě zcela nezbytný.
S pozdravem
Mgr. Jiří Junek
ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto požadavku je stanovena v návrhu stanoviska EIA tato podmínka:
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let); přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
20. 9. 2010
K předloženému doplňku dokumentace k záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov - MÚK Staré Město" nemáme další připomínky, veškeré naše předchozí připomínky
byly již akceptovány a zapracovány.
Při konečném řešení návrhu „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré
Město" požadujeme respektovat podmínky územní památkové ochrany, které doplněk
dokumentace záměru zohledňoval.
Ing. arch. Věra Kučová
náměstkyně pro památkovou péči

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.
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Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření k původní dokumentaci byla vypořádána v rámci doplněné dokumentace (verze 2)
přehledně v samostatném svazku. Veškeré oprávněné podněty z těchto vyjádření byly
využity při zpracování tohoto posudku a návrhu stanoviska EIA.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem bylo shromáždit a vyhodnotit dostupné
údaje o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr silnice R35 v úseku Ostrov
- Staré Město na území Pardubického kraje. Proces EIA identifikuje míru a závažnost
jednotlivých vlivů, stanoví limity pro možnost realizace stavby a navrhuje opatření, která
budou minimalizovat dopady na životní prostředí. Záměr je navrhován v jedné základní
variantě, ve dvou místech jsou posuzovány subvarianty o délce 8 a 4 km. Základní trasa je
shodná s trasou vymezenou v územně plánovací dokumentaci.
V případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní vliv nové
komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní zatížení rychlostní silnice
bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě, ale
silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze také
očekávat podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak
revitalizaci centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.
Mezi významné vlivy výstavby nové komunikace patří zábor hodnotné zemědělské půdy. To
je však dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby se
maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a přijatelným)
dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.
Vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně mírné, což
je dáno právě skutečností, že trasa je vedena prioritně po zemědělských plochách. I tak
ovšem dojde k určitému narušení některých biotopů, ke kácení dřevin apod. Trasa je však
navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i podmínky k optimalizaci
trasy, stanovené v návrhu stanoviska EIA. Vlivy na migraci živočichů budou minimalizovány
zajištěním dostatečného počtu mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky),
pozitivním efektem bude snížení bariérového působení stávající silnice I/35.
Z hydrogeologické studie vyplývá, že ovlivnění vodárenských zdrojů je nepravděpodobné,
resp. lze mu příslušnými opatřeními zabránit; mohlo by však dojít ke kvantitativnímu
ovlivnění místních zdrojů, zejména v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav. Zde je nutno volit
takovou technologii výstavby tunelů, která toto riziko minimalizuje (pravděpodobně sanace
tryskovou injektáží). Na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni
přesune tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku těchto látek
do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.
Obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění zejména
malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného území. Z tohoto
důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby bylo toto riziko
minimalizováno.
Archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné provést
odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v předložené
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Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto předpokladu je možné
vliv hodnotit jako přijatelný.
Vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit jako mírně negativní, je však nutno opět vyzdvihnout
skutečnost, že silnice (díky předchozí optimalizaci trasy) nezasahuje do nejcennější části
krajiny tohoto regionu. Při realizaci vhodných opatření je možné vliv na krajinu hodnotit také
jako přijatelný.
Celkově tak lze vlivy realizace záměru hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

indiferentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody

V rámci procesu EIA bylo dále formulováno několik desítek konkrétních podmínek jak pro
fázi projektové přípravy stavby, tak i pro etapy provádění stavby a provozu silnice R35. Tato
opatření umožní omezit dopady realizace záměru na nejnutnější míru.
Z hlediska porovnání subvariant „Sedliště-jih" a „Janov" pak lze konstatovat,
že:
-

subvarianta Sedliště-jih je z hlediska střetů s jednotlivými prvky životního prostředí a
kvantifikovaných dopadů na obyvatele hodnocena jako méně vhodná než základní
trasa silnice R35, subvarianta Sedliště-jih je také ve střetu s plánovanými plochami
rozvoje bydlení obcí Řídký, Nedošín, Litomyšl. Na druhé straně ale základní trasa s
sebou nese množství dopadů, typických pro umístění silnice do dosud relativně
nedotčeného prostoru: vytváří nový zdroj hluku v území, rozděluje krajinu a narušuje
její ráz, uzavírá část území mezi stávající silnici I/35 a novou R35, vytváří novou
migrační bariéru atd. Tyto vlivy lze obtížně kvantifikovat, neboť se jedná spíše o
dopady psychologické a estetické, avšak jejich význam je nepochybný. Obě varianty
tak mají své klady i zápory. Celkově byla jako subvarianta s menšími vlivy na životní
prostředí vyhodnocena základní trasa.

-

v oblasti Janova je možné doporučit k realizaci subvariantu Janov, která je vedena ve
větší vzdálenosti od zástavby a nevyvolává nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova.

Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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NÁVRH STANOVISKA

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.

Název a zařazení záměru

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

I (záměry vždy podléhající posouzení)

bod:

9.3

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic.

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostrovem a Starým Městem na území
Pardubického kraje. Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován v úseku od
křižovatky se silnicí I/17 (MÚK Ostrov) až po křižovatku s připravovanou silnicí R43 (MÚK
Staré Město). Na západní straně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35 od Hradce
Králové a Opatovic, na východě pokračuje dalším úsekem ve směru Mohelnice - Olomouc.
Délka hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120
km.hod-1 , tj. kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty i mimoúrovňové křižovatky
na trase R35 s výjimkou MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s MŽP nejsou hodnoceny jiné vyvolané silniční
přeložky, neboť jejich trasy nejsou ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa
je navržena v jedné základní variantě se dvěma subvariantami (Sedliště, Janov).

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Celý posuzovaný úsek silnice R35 se nachází v Pardubickém kraji. Katastrální území a obce,
jimiž procházejí navržené trasy R35 jsou uvedeny v následující tabulce:
obec

katastrální území

Bohuňovice

Bohuňovice u Litomyšle Mikuleč

Cerekvice nad
Loučnou

Cerekvice nad Loučnou Mladějov na Moravě Mladějov na Moravě
Pekla

Opatov

Opatov v Cechách

Čistá

Čistá u Litomyšle

Opatovec

Opatovec

Chroustovice

Městec

Ostrov

Ostrov

Dětřichov

Dětřichov u Svitav

Řídký

Řídký

Dětřichov u Moravské Dětřichov u Moravské
Třebové
Třebové

Sedliště

Sedliště u Litomyšle

Džbánov

Staré Město

Radišov

Džbánov u Vysokého
Mýta

obec
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Hrušová

Hrušová

Janov

Janov u Litomyšle

Stradouň

Stradouň

Kunčina

Kunčina

Strakov

Strakov

Nová Ves u Moravské
Třebové

Svitavy

Moravský Lačnov

Kornice

Trusnov

Opočno nad Loučnou

Lány u Litomyšle

Tržek

Tržek u Litomyšle*

Litomyšl

Vraclav

Vraclav

Záhraď

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Nedošín*

Zámrsk

Janovičky u Zámrsku

Litomyšl

Staré Město u Mor. Třebové

Zámrsk
* pouze varianta Sedliště - jih

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65993390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

Zastoupený:
Ing. Tomáš Kaas - ředitel výstavby ŘSD ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
tel. 241 084 302
II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: Ing. Václav Píša,CSc.
držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb.
č. osvědčení 43912/ENV/06

Předloženo:

19.10.2006
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2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Ing. Václav Píša,CSc.
držitel autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb.
č. osvědčení 43912/ENV/06

Vráceno:

07. 12. 2009

Přepracovaná dokumentace:
Předloženo: 02. 09. 2010
3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93
Předloženo:

říjen 2011

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:
5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v říjnu 2006.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 03.11.2006 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Záměr „Silnice R35 v úseku Vysoké Mýto – Staré Město“ naplňuje dikci bodu 9.3, kategorie II
(kategorie I), přílohy č. 1 k citovanému zákonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést
do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) dle přílohy č. 4 k citovanému
zákonu je nutné zpracovat.

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 07. 10. 2009

Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.
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5. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Honební společenstvo Švábenice
Občanské sdružení Lípovec
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Bosonohách
Mgr. Patrik Bičovský
Občané obce Němčice u Litomyšle (35 podpisů)
Občanské sdružení Švábenice
Občanské sdružení Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim Troubsko
Jaromír Holub (+25 podpisů)
Ing. Jan Vaňous
Občanské sdružení Za zachování krajinného rázu Petrůvky a okolí

Vyjádření územních samosprávních celků:
Obec Cerekvice nad Loučnou
Obec Džbánov
Město Choceň
Obec Janov
Obec Staré Město
Obec Třebařov
Obec Zámrsk
Obec Opatovec
Obec Bohuňovice
Obec Dětřichov
Obecní úřad Řídký
Obecní úřad Stradouň
Obec Tržek
Město Vysoké Mýto
Obec Němčice
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
ČIŽP OI Hradec Králové
ČIŽP OI Brno
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor ochrany vod
Obvodní báňský úřad v Trutnově
AOPK ČR
Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí
Městský úřad Svitavy – odbor dopravy
Městský úřad Vysoké Mýto - odbor životního prostředí
Ministerstvo zemědělství – odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Vyjádření k přepracované dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Domašice
Občanské sdružení Lípovec
Občanské sdružení R35 Litomyšl
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kníničkách, Rozdrojovicích
a Jinačovicích
Občanské sdružení Švábenice
Jaromír Holub
Občanské sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Ing. Josef Šafránek
Ing. Jan Vaňous

Vyjádření územních samosprávních celků:
Město Litomyšl
Město Vysoké Mýto
Obec Tržek
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Obec Stradouň
Obec Řídký
Obec Bohuňovice
Obec Sedliště
Obec Janov
Obec Vraclav

Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Městský úřad Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Litomyšl – odbor životního prostředí
Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí
Městský úřad Chrast – odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová – odbor životního prostředí
Městský úřad Vysoké Mýto – odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
ČIŽP – Oblastní inspektorát Hradec Králové
Obvodní báňský úřad Trutnov
Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor výkonu státní správy VI
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
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HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem tohoto procesu bylo shromáždit, vyhodnotit
a projednat dostupné údaje o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr
silnice R35 v úseku Ostrov - Staré Město na území Pardubického kraje.
Předložená dokumentace identifikovala míru a závažnost jednotlivých vlivů, stanovila limity
pro možnost realizace stavby a navrhla opatření, která budou minimalizovat dopady na
životní prostředí. Záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech jsou
posuzovány subvarianty o délce 8 a 4 km.

Vlivy výstavby a provozu silnice R35 lze shrnout následujícím způsobem:
V případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní vliv nové
komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní zatížení rychlostní silnice
bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající silnici I/35 v nulové variantě, ale
silnice R35 je vedena převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Lze také
očekávat podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak
revitalizaci centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.
Z hydrogeologické studie vyplývá, že ovlivnění vodárenských zdrojů je nepravděpodobné,
resp. lze mu za předpokladu plnění podmínek tohoto stanoviska EIA zabránit. Mohlo by však
dojít ke kvantitativnímu ovlivnění místních zdrojů, zejména v oblasti tunelů Dětřichov a
Vraclav. Zde bude nutno volit takovou technologii výstavby tunelů, která toto riziko
minimalizuje (pravděpodobně sanace tryskovou injektáží). Na druhé straně lze očekávat, že
po vybudování nové silnice se na ni přesune tranzitní doprava včetně transportů látek
nebezpečných pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe
zabezpečena proti úniku těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění
podzemních vod.
Obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění zejména
malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného území. Z tohoto
důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby bylo toto riziko
minimalizováno.
Mezi významné vlivy výstavby nové komunikace patří zábor hodnotné zemědělské půdy. To
je však dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby se
maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a přijatelným)
dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.
Vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně mírné, což
je dáno právě skutečností, že trasa je vedena prioritně po zemědělských plochách. I tak
ovšem dojde k určitému narušení některých biotopů, ke kácení dřevin apod. Trasa je však
navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i podmínky tohoto stanoviska
EIA k optimalizaci trasy. Vlivy na migraci živočichů budou minimalizovány zajištěním
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dostatečného počtu migračních objektů, pozitivním efektem bude snížení bariérového
působení stávající silnice I/35.
Vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit jako mírně negativní, je však nutno opět vyzdvihnout
skutečnost, že silnice (díky předchozí optimalizaci trasy) nezasahuje do krajinně
nejcennějších částí tohoto regionu. Při respektování podmínek tohoto stanoviska EIA je
možné vliv na krajinu hodnotit jako přijatelný.
Archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné provést
odpovídající archeologický průzkum a dodržet podmínky tohoto stanoviska, aby nedošlo k
ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.
Celkově tak lze vlivy realizace záměru hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na půdu, přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

pozitivní i negativní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody

V rámci procesu EIA byly formulovány konkrétní podmínky, jak pro fázi projektové přípravy
stavby, tak i pro etapy výstavby a etapu provozu silnice R35. Plnění těchto podmínek umožní
omezit dopady realizace a provozu záměru na nejnutnější míru.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižovatce Ostrov, která napojí silnici R35 na
stávající I/17. Úsek končí v MÚK Staré Město - východ (křižovatka R35 a budoucí R43).
Základní charakteristiky záměru vč. subvariant
Základní

Základní+
Sedliště jih

Základní+
Janov

Základní+
Sedliště jih +
Janov

Délka

61 186 m

60 656 m

61 266 m

60 736 m

Maximální podélný sklon

4,5 %

4,5 %

2,66 %

4,5 %

Minimální podélný sklon

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

Maximální výška stoupání

452 m

452 m

416,5 m

452 m

Minimální poloměr směrového 800 m
oblouku

800 m

800 m

800 m

Maximální hloubka zářezů

14,2 m

14,2 m

15,8 m

15,8

Maximální výška náspů

15,1 m

15,1 m

14,2 m

15,1

Počet a délka tunelů

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

2/4 175 m

Směrové vedení
Základní trasa
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Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozápadně od obce Ostrov, kde navazuje
na předchozí úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se stáčí do přibližně
východního směru. Severně od obce Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole a
následně se stáčí do jižního směru a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Na
severozápadě a jihovýchodě od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky (MÚK). Mezi
Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navržená trasa nové komunikace hlavní komunikační
osy v území - stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018. Mezi Hrušovou a Cerekvicemi
trasa R35 tyto linie přechází, a dále vede v území severně od nich. U obce Řídký je
navržena MÚK, za níž se trasa odklání od koridoru I/35 a míří východním směrem severně
od obcí Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimoúrovňová křižovatka. Za touto
křižovatkou trasa směřuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně od Strakova a
východně od Janova, kde využívá stávající těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále u Mikulče, jsou navrženy křižovatky se
stávající I/35. Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází jižně Valdek, Opatovec a
Košíře, a v místě křížení s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se na sever
k Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m
dlouhého tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 směruje na východ, ze
severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici II/368, na
kterou není napojena. Nejbližší křižovatka je navržena až v místě budoucího vedení silnice
R43 severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.

Subvarianta Sedliště — jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Odklon subvarianty se nachází severozápadně od obce Řídký, kterou trasa v subvariantě
obchází těsněji a dále míří v těsném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek a Nedošín
a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedošínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za
níž se trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází Litomyšl. V místě křížení se
silnicí I/358 je projektovaná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje na trasu
základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení se stávající I/35, obloukem směřuje
více na jih a dále vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpacími stanicemi u
Janova se subvarianta opět napojuje na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

Výškové uspořádání
Výškové řešení vychází z členitosti terénu zájmového území a respektuje výškové řešení
navazujících úseků R35. Území, jímž navrhované trasy procházejí, je v západní části
poměrně málo výškově členité, trasa vede střídavě v zářezech a na násypech. Ve střední a
východní části je terén členitější a silnice musí překonávat významné hřbety (Kozlovský,
Hebečovský). Na trase jsou navrženy dva tunely. V km 35,485 - 35,950 (délka 465 m) je
vrchol Homole překonán tunelem 10 - 23 m pod povrchem. Tunel je navržen s mírným
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stoupáním ve směru staničení o hodnotě 1,141 %. V km 77,940 - 81,640 (délka 3 700 m) je
navržen tunel pod Hebečovským vrchem v hloubce až 180 m pod vrcholem Mladějovského
vrchu. Tunel je navržen ve směru staničení v poměrně značném klesání o hodnotě 2,64 %.
Křížení R35 se stávajícími silnicemi a železničními tratěmi je řešeno mimoúrovňově, v místě
křížení vodních toků a vodotečí je niveleta navržena tak, aby konstrukce mostů splňovaly
podmínku ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

Šířkové uspořádání
Základní příčné uspořádání silnice je následující:
Střední dělicí pás

1 x 3,0 m

3,0 m

Jízdní pruhy

4 x 3,75 m

15,0 m

Vnitřní vodicí proužky

2 x 0,5 m

1,0 m

Vnější vodicí proužky

2 x 0,25 m

0,5 m

Zpevněné krajnice

2 x 2,5 m

5,0 m

Nezpevněné krajnice

2 x 0,5 m

1,0 m

Celkem

25,5 m

Napojení na okolní silniční síť
Napojení nové silnice na okolní komunikační síť bude realizováno výhradně
mimoúrovňovými křižovatkami. Na trase v základní variantě a variantě Janov jsou navrženy
následující křižovatky:
-

MÚK Ostrov, km 30,000 - začátek posuzovaného úseku, zajistí napojení na
komunikaci I/17 spojující Chrudim a stávající I/35; MÚK není součástí hodnocení v
této Dokumentaci EIA.

-

MÚK Vysoké Mýto - západ, km 39,055 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň
Vysokého Mýta

-

MÚK Džbánov, km 44,440 - zajistí napojení I/35 jižně od Vysokého Mýta a připojení
obcí podél silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a silnicí II/356

-

MÚK Řídký, km 51,590 - zajistí napojení stávající I/35, připojení Cerekvic nad
Loučnou a obcí podél silnice II/317

-

MÚK Litomyšl - sever, km 56,430 - zajistí napojení stávající I/35 a zároveň připojí 3.
nejlidnatější město v okolí trasy - Litomyšl; dále zajistí připojení České Třebové
prostřednictvím silnice II/358

-

MÚK Janov, km 63,211 - v místě křížení se stávající I/35

-

MÚK Mikuleč, km 68,240 - zajistí připojení obcí podél II/360 severovýchodně od
Svitav a napojení stávající I/35
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-

MÚK Opatovec, km 73,920 - v místě křížení s I/43 zajistí připojení Svitav na jihu,
České Třebové a Lanškrouna na severu a zároveň napojí stávající I/35

-

MÚK Kunčina, km 84,220 - zajistí napojení na plánovanou přeložku silnice I/43
směrem na Lanškroun a přechod Dolní Lipka

-

MÚK Staré Město - východ, km 91,741 - zajistí napojení budoucí R43 směřující od
jihu v ose Brno - Blansko - Velké Opatovice - Moravská Třebová, také zajistí napojení
obcí podél silnice II/368 v ose Letovice - Moravská Webová - Štíty

V subvariantě Sedliště jih trasa vede mimo MÚK Řídký a MÚK Litomyšl - sever. Oproti
základní variantě jsou naopak navrženy:
-

MÚK Litomyšl - západ - km 55,510 v případě varianty Sedliště - jih, zajistí napojení
na stávající I/35 a zároveň napojení města Litomyšle z jihu

-

MÚK Litomyšl - východ - km 58,870 v případě varianty Sedliště - jih, v místě křížení
s II/358, zajistí napojení Litomyšle ze západu a České Třebové prostřednictvím
silnice II/358

Mostní objekty
Všechna křížení s překážkami, tj. silnicemi, železnicí, vodními toky apod., je nutné u
rychlostní komunikace řešit mimoúrovňově. Na silnici R35 je navrženo celkem 72 mostních
objektů. Celková délka mostů na silnici R35 bude v základní variantě činit 3177 m, z toho 11
mostů budou mít délku větší než 50 m. Dva nejdelší mosty budou mít shodně délku 400 m.
Ve variantě Sedliště jih je oproti základní variantě o 2 mosty méně, celková délka mostů je o
20 m menší, ve variantě Janov jih je situace stejná jako v základní variantě.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

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

4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Porovnání „Nulové“ a „Aktivní“ varianty
V dokumentaci EIA bylo provedeno přehledné porovnání vlivů výstavby silnice R35 se
stavem bez realizace této komunikace:
„Nulovou variantou" je stav v roce 2025 při zakončení silnice R35 v MÚK Ostrov, bez jejího
pokračování dále na východ. Nejedná se tedy o současný stav, neboť za předpokladu
„nulové varianty" je nutno očekávat na stávající silnici I/35 v úseku Ostrov - Staré město
poměrně výrazný nárůst dopravní zátěže, která sem bude přivedena silnicí R35 od Hradce
Králové. Aktivní variantou je prodloužení silnice R35 nejméně po MÚK Staré město, spíše
však dále až po Mohelnici.

Vyhodnocení vlivů „nulové" a „aktivní" varianty dle jednotlivých složek ŽP:
-

v případě kvality ovzduší, hlukové zátěže a vlivů na obyvatelstvo převládá pozitivní
hodnocení nové komunikace, která odvede dopravu ze stávající silnice. Dopravní
zatížení rychlostní silnice bude sice podstatně vyšší, než jaké by bylo na stávající
silnici I/35 v nulové variantě, ale silnice R35 je vedena převážně v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby.

-

u kvality ovzduší jsou přínosy méně výrazné než u hluku, jelikož imisní zátěž z nové
silnice zasahuje větší území než hluk, u něhož bude zajištěna ochrana dotčené
zástavby pomocí protihlukových clon.

-

z hlediska celkových vlivů na obyvatelstvo a sídla převažují výrazně pozitivní vlivy,
neboť vedle snížení hlukové a imisní zátěže v centrální části sídel lze očekávat také
podstatné snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců a celkově pak revitalizaci
centrálních částí sídel po odklonění tranzitní dopravy.

-

vlivy na podzemní vody lze považovat v souhrnu za srovnatelné, za předpokladu
realizace opatření navržených v této dokumentaci, resp. i dalších opatření dle
podrobného hydrogeologického průzkumu. Z dostupných podkladů vyplývá, že ke
kvantitativnímu ovlivnění vodárenských zdrojů pravděpodobně dojde ve dvou
lokalitách, a to v prostoru Cerekvice - Pekla a v oblasti tunelů Dětřichov a Vraclav.
Zde je nutno především provést na základě průzkumných prací optimalizaci trasy tak,
aby bylo toto riziko minimalizováno, případně zajistit příslušná kompenzační opatření
k náhradě dotčených zdrojů vody. Současně je zcela nezbytné zamezit kvalitativnímu
ovlivnění podzemních vod během stavby i provozu silnice pomocí nadstandardních
bezpečnostních opatření.
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-

na druhé straně lze očekávat, že po vybudování nové silnice se na ni přesune
tranzitní doprava včetně transportů látek nebezpečných pro životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že nová silnice bude podstatně lépe zabezpečena proti úniku
těchto látek do podzemní vody, sníží se riziko znečištění podzemních vod.

-

obdobné hodnocení platí i pro povrchové vody s tím, že kvantitativní ovlivnění
zejména malých vodních toků může být poměrně výrazným problémem řešeného
území. Z tohoto důvodu je nutno navrhnout systém odvodnění komunikace tak, aby
bylo toto riziko minimalizováno.

-

v případě kvalitativního ovlivnění povrchových vod jsou samostatným problémem
posypové soli a nebezpečné látky. Spotřeba posypových solí se podstatně zvýší,
neboť bude nutno udržovat stávající silnici I/35 i novou R35, proto je nutné omezit
odvodnění do vodotečí tak, aby nedošlo k nadlimitnímu nárůstu chloridových iontů.
Riziko znečištění povrchových vod nebezpečnými látkami se však po vybudování
komunikace podstatně sníží, neboť silnice R35 bude proti těmto únikům příslušným
způsobem zabezpečena.

-

trvalý zábor zemědělské půdy patří mezi významné negativní vlivy nové komunikace.
To je dáno skutečností, že trasa je záměrně vedena po zemědělských plochách, aby
se maximálně vyhnula cenným ekosystémům. Zábor půdy je tak nutným (a
přijatelným) dopadem poměrně citlivého trasování komunikace.

-

ze stejného důvodu je možné vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu
považovat za poměrně mírné, i když jde přirozeně o vlivy negativní. Dojde k určitému
narušení biotopů, k zásahům do některých hodnotnějších ploch i k nutnému kácení
dřevin. Trasa je však navržena tak, aby tyto vlivy byly co nejmenší, k čemuž směřují i
doporučení k optimalizaci trasy, navržená v předložené Dokumentaci.

-

vlivy na migraci živočichů jsou nejednoznačné. Stávající silnice I/35 tvoří (resp. po
nárůstu dopravy bude tvořit) velmi významnou migrační bariéru. Po vybudování R35
dojde k odvedení dopravy ze stávající silnice, která se tak stane pro živočichy
poměrně průchozí - bude se jednat o běžnou silnici II. třídy. Vznikne ovšem nová
bariéra v trase silnice R35 a bude záviset na její průchodnosti, zda bude výsledný
efekt v součtu negativní či pozitivní. Na trase R35 je v projektu plánováno mnoho
mimoúrovňových křížení (tunely, mosty, propustky), další jsou navrženy v předložené
Dokumentaci, a to právě s cílem výsledný bariérový efekt minimalizovat.

-

archeologické lokality v trase budou zabrány tělesem komunikace. Proto je nutné
provést odpovídající archeologický průzkum a dodržet opatření vyjmenovaná v
předložené Dokumentaci, aby nedošlo k ztrátě dostupných poznatků. Za tohoto
předpokladu je možné vliv hodnotit jako přijatelný.

-

vlivy na krajinný ráz je možné hodnotit rovněž jako mírně negativní. Komunikace
vytvoří nový krajinný prvek a zasáhne tak do stávajících struktur. Na druhé straně je
možné vyzdvihnout skutečnost, že se tak neděje v nejcennějších částech krajiny
daného regionu, což je do značné míry výsledek optimalizace trasy R35. Při realizaci
opatření k zapojení silnice do krajiny, tj. zejména ozelenění včetně dosadeb
navazujících porostů, je možné vliv hodnotit také jako přijatelný.

213

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

Celkově tak lze vlivy „aktivní“ varianty hodnotit jako:
-

výrazně pozitivní z hlediska vlivů na obyvatelstvo a sídla (vč. vlivů hluku a ovzduší)

-

mírně negativní z hlediska vlivů na přírodu, krajinu a archeologické lokality

-

ambivalentní z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody (negativní zejména z
hlediska kvantitativního ovlivnění, avšak pravděpodobně pozitivní ve smyslu snížení
rizika znečištění vod)

Porovnání vlivů základní trasy a subvariant
Předkládaný záměr je navrhován v jedné základní variantě, ve dvou místech je záměr
navržen také v subvariantě. V obou případech mají varianty různou míru vlivů. Nejdůležitější
vlivy a střety jednotlivých variant v úseku subvarianty Sedliště-jih jsou uvedeny v následující
tabulce:
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Sedliště - jih
Základní trasa

Subvarianta Sedliště - jih

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
3

Násypy: 6 154,5 tis. m
3
Zářezy: 7 156,4 tis. m
3
Celkem: 13 310,9 tis. m
3
Bilance: -1 001,9 tis. m

3

Násypy: 6 484,8 tis. m
3
Zářezy: 6 448,6 tis. m
3
Celkem: 12 933,40 tis. m
3
Bilance: 36,2 tis. m

Vliv na kvalitu ovzduší
pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,5 - 1,5 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
Litomyšli mezi 0,1 - 1,3 µg.m

pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v pokles průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
Litomyšli mezi 3,0 - 6,5 µg.m
Litomyšli mezi 2,0 - 6,0 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
nárůst průměrných ročních koncentrací N02 v
-3
-3
obcích Sedliště a Kornice mezi 0,5 - 1,4 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 0,9 - 1,4 µg.m
nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v nárůst průměrných ročních koncentrací PM10 v
-3
-3
obcích Sedlišté a Kornice mezi 0,5 - 2,3 µg.m obcích Sedliště a Kornice mezi 1,3 - 2,4 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
dodatečných opatření
dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc bez splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
dodatečných opatření
pouze s protihlukovými stěnami o délce/výšce
570/3, 480/3 a 240/2,5 m
představuje zcela nový zdroj hluku v území

vede podél stávajícího tradičního zdroje hluku v
oblasti (stávající silnice I/35)

Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
948 777 m .rok
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-1

Končinský potok - navýšení průtoku 1,4 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
21,8 l.s
Kornický potok - bez vlivu

-1

Končinský potok - navýšení průtoku o 2,5 l.s
-1
Kornický potok - navýšení průtoku o 2,1 l.s
-

Končinský potok - navýšení koncentrace Cl o
-1
17,4 l.s
-1
Kornický potok - 109,0 l.s

Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
průchod navrženým OP 2. stupně Bohuňovice, přiblížení k OP Cerekvice-Pekla na vzdálenost
přímo v OP je navržena křižovatka Řídký
100 - 200 m v úseku dlouhém cca 3,5 km
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 282 330 m
2
II. třída ochrany - 805 820 m
2
Celkový zábor - 2 794 676 m
2
zábor PUPFL 84 734 m

zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov Staré Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

Vliv na flóru a ekosystémy
jeden střet s lokalitou malého významu (lesní
porost ve svahu nad Končinským potokem)

jeden střet s lokalitou velkého významu přemostění Kornického potoka a průchod přes
porosty vlhkých luk

Vliv na faunu a migraci
vytváří novou migrační bariéru v dosud
průchozím území

zvyšuje počet migračních bariér soustředěných
v jednom koridoru

Vliv na ÚSES
přechod 1 lokálního biokoridoru, nepřemostěn,
mosty do vzdál. 300 m

přechod 1 lokálního biokoridoru, most dl. 50 m,
výšky 6,5 m.

Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
vede ve větší vzdálenosti od sídel

vede v menší vzdálenosti od sídel
vede ve vzdálenosti cca 150 m od židovského
hřbitova ležícího na okraji města Litomyšle

bez konfliktu s plánovanými plochami rozvoje
bydlení

konflikt s plánovanými plochami rozvoje bydlení
(Řídký, Nedošín, Litomyšl)

Vliv na krajinný ráz
vedena větší délku v zářezech
vedení v krajině nedotčené velkými
antropogenními strukturami

vedena ve větší míře po náspech
větší rozsah viditelnosti z obcí
vedena v souběhu se stávajícími strukturami, v
odděluje část území a vytváří větší „ostrov" mezi krajině tradiční a antropogenními strukturami
pozměněné
I/35 a R35
odděluje část území a vytváří menší „ostrov"
mezi I/35 a R35
nutnost realizace protihlukových stěn
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Vliv na archeologické památky
průchod lokalitou Němčice (průchod 1 lokalitou) průchod velmi významnými lokalitami Nedošín a
Sedliště (celkem průchod 4 lokalitami)

Vyhodnocení vlivů „základní trasy" a „subvarianty Sedliště – jih“ dle jednotlivých složek ŽP:
-

Z hlediska vlivů na ovzduší vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní
trasa (nižší vlivy z hlediska imisních limitů).

-

Z hlediska vlivů hluku vykazuje jednoznačně méně významné vlivy základní trasa
(nižší vlivy z hlediska hlukových limitů).

-

Vlivy na povrchové vody jsou méně významné u základní trasy, kde se předpokládá
podlimitní vliv na Končinský potok. Významnější vlivy jsou u subvarianty Sedliště-jih,
kde je vedle Končinského potoka ovlivněn i potok Kornický.

-

Vlivy na podzemní vody obou variant jsou srovnatelné. Potenciálně větší riziko je v
případě vlivu na vodní zdroj Bohuňovice ve var. Sedliště-jih, na druhé straně zdroj
Cerekvice - Pekla je významnější. V obou variantách se však předpokládá splnění
takových podmínek, které možnost ovlivnění vodárenských zdrojů prakticky vyloučí.

-

Vlivy na půdu jsou méně významné u subvarianty Sedliště - jih, která vykazuje menší
zábor půd v I. třídě ochrany ZPF a v součtu I. a II. třídy ochrany ZPF (dle
Metodického pokynu ministerstva zemědělství č.j. 1067/96 k zákonu č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění). U subvarianty Sedliště –
jih vzniká poměrně velká plocha obtížně obhospodařovatelných zemědělských půd
v úzkém pásu mezi uvažovaným záměrem a stávající I/35.

-

U vlivů na flóru a ekosystémy vykazuje méně významné vlivy základní trasa, která
vyvolá jeden střet s lokalitou malého významu (lesní porost ve svahu nad
Končinským potokem). Významnější vlivy vykazuje subvarianta Sedliště-jih, která
vyvolá jeden střet s lokalitou velkého významu (přemostění Kornického potoka a
průchod přes porosty vlhkých luk).

-

V případě vlivů na faunu a migraci živočichů nelze rozhodnout, zda je vhodnější
soustředění více bariér do jednoho koridoru, či vytvoření nové bariéry v dosud
volném prostoru.

-

U vlivů na krajinu a krajinný ráz lze konstatovat, že základní trasa přináší větší vlivy
v krajině dosud nedotčené silniční stavbou většího rozsahu (uvažovaná R35).
Subvarianta Sedliště – jih přináší větší vlivy ve formě rozsáhlejšího souběhu s další
významnou silniční stavbou (uvažovaná R35 a stávající I/35) a vykazuje vyšší
intenzitu vlivů na krajinu. Z hlediska vizuálních vlivů na krajinu vykazuje méně
významné vlivy základní trasa, která je uvažována ve větší míře v zářezech, zatímco
subvarianta Sedliště – jih je vedena ve větší míře po násypech a navíc vyžaduje
realizaci protihlukových stěn.
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-

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou méně významné u základní trasy
(průchod jednou archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy
(průchod 4 archeologickými lokalitami).

-

Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy základní trasa, která jednak
vede ve větší vzdálenosti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými
plochami rozvoje bydlení. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje větší vlivy na rozvoj
sídel. Jednak vede v menší vzdálenosti od sídel, jednak je v konfliktu s plánovanými
plochami rozvoje bydlení (Řídký, Nedošín, Litomyšl).

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové vody, na
flóru a ekosystémy, na hmotný majetek a kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje
menší vlivy základní trasa.

-

U vlivů na podzemní vody, na faunu a migraci živočichů a na krajinu jsou vlivy
základní trasy a subvarianty Sedliště - jih srovnatelné.

-

U vlivů na půdu vykazuje menší vlivy subvarianta Sedliště – jih.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Litomyšle vykazuje základní trasa a tím je také vhodnější
k realizaci. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí
a tím je také méně vhodná k realizaci.

Následující tabulka pak obsahuje obdobné vyhodnocení pro subvariantu Janov.
Porovnání vlivů základní trasy a subvarianty Janov
Základní trasa

Subvarianta Janov

Množství zeminy při výstavbě (celý úsek Ostrov - Staré Město)
množství zeminy při výstavbě srovnatelné
Vliv na kvalitu ovzduší
změny průměrných ročních koncentrací v okrajové změny průměrných ročních koncentrací v okrajové
zástavbě Janova:
zástavbě Janova:
-3
-3
-3
-3
pokles PM10 o 2,9 µg.m ,nárůst N02 o 1 µg.m
pokles PM10 o 3,6 µg.m ,nárůst N02 o 0,8 µg.m
Vliv na akustickou situaci
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc
splněn limit 60 dB pro den a 50 dB pro noc bez
s protihlukovou stěnou o délce 260 m a výšce 3 m dodatečných opatření
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
splněn limit 55 dB pro den a 45 dB pro noc
s protihlukovou stěnou o délce 1400m a výšce 3m s protihlukovou stěnou o délce 1000m a výšce 3m
Vliv na geologické poměry
srovnatelný
Vliv na povrchové vody
objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
942 418 m .rok

objem dešťové vody z komunikace:
3
-1
953 410 m .rok
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-

vlivy na nárůst průtoků a koncentrací Cl srovnatelné
Vliv na hydrogeologické poměry a zdroje vody
Srovnatelný, obě varianty procházejí navrženým OP 2. stupně Janov
Vliv na půdu a lesy
zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré zábor zemědělské půdy (celý úsek Ostrov - Staré
Město):
Město):
2

I. třída ochrany - 1 099 566 m
2
II. třída ochrany - 839 499 m
2
Celkový zábor - 2 733 242 m
2
zábor PUPFL 84 733 m

2

I. třída ochrany - 1 286 929 m
2
II. třída ochrany - 820 701 m
2
Celkový zábor - 2 814 156 m
2
zábor PUPFL 85 044 m

Vliv na flóru a ekosystémy
srovnatelný
Vliv na faunu a migraci
vede v trase stávající silnice - vytváří pouze jednu vytváří dvě bariéry – rychlostní silnici a
migrační bariéru
doprovodnou komunikaci, avšak v území nízkého
migračního významu
Vliv na ÚSES
srovnatelný
Vliv na památné stromy
srovnatelný
Vliv na ostatní chráněná území přírody
srovnatelný
Vliv na sídla
ve vzdálenosti 400m od zástavby Janova

vede ve vzdálenosti 480m od zástavby Janova

vytváří nutnost vedení doprovodné komunikace
skrz zástavbu Janova

doprovodná komunikace vede mimo zástavbu
Janova

Vliv na krajinný ráz
větší rozsah protihlukových stěn

větší rozsah vedení dvou silnic v souběhu

Vliv na archeologické památky
kontakt s okrajem archeologické lokality Janov

archeologické lokalitěJanov se trasa vyhýbá

Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
-

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů hluku, na hmotný majetek a
kulturní památky a na rozvoj obcí vykazuje menší vlivy subvarianta Janov.

-

U vlivů na vody, na flóru a ekosystémy a na krajinu jsou vlivy základní trasy a
subvarianty Janov srovnatelné.

-

U vlivů na půdu, na faunu a migraci živočichů vykazuje menší vlivy základní trasa.

Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že celkově menší vlivy na životní
prostředí v prostoru Janova vykazuje subvarianta Janov a tím je také vhodnější
k realizaci. Základní trasa vykazuje celkově větší vlivy na životní prostředí a tím je také
méně vhodná k realizaci.
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5. Vypořádání vyjádření
5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k původní dokumentaci 12
vyjádření veřejnosti, dále obdržel 15 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a
16 vyjádření dotčených správních úřadů. K přepracované dokumentaci pak 9 vyjádření
veřejnosti, 9 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 17 vyjádření dotčených
správních úřadů. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž vyjádření jsou ve
stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta. Veškeré připomínky jsou náležitě komentovány
v části V. posudku. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly
odpovídajícím způsobem vypořádány, v případě potřeby zahrnuty do podmínek příslušného
úřadu.

5.2. Vypořádání vyjádření k posudku
- bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.

Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru:

„Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“
(z uvažovaných subvariant se na základě procesu EIA považují za vhodnější
k realizaci z hlediska menších vlivů na životní prostředí v prostoru Litomyšle
základní trasa, v prostoru Janova subvarianta Janov)

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:

Podmínky pro fázi přípravy
Podmínky k ochraně obyvatel
-

v místech kontaktu komunikace s obytnou zástavbou prověřit v dalším stupni
projektové dokumentace možnost posunu trasy dále od obytné zástavby

-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná hluková studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb a rovněž nejbližších plánovaných
chráněných venkovních prostorů dle schválených územních plánů jednotlivých obcí;
poté KHS stanoví měřící body pro ověření výsledků hlukové studie v rámci zkušební
provozu, případně předčasného užívání stavby; budou zohledněny nové legislativní
předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

-

v technickém řešení mostů v blízkosti sídel věnovat zvýšenou pozornost stavu prahů
a dilatačních spár z hlediska omezení akustických rázů při přejezdu jednotlivých
vozidel

-

v dalších stupních přípravy záměru upřednostnit (dle technických možností) v úsecích
poblíž obytné zástavby typy povrchů s nejnižším možným koeficientem F3 (dle
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Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Planeta 2/2005) pro další
snížení hladin hluku a vibrací
-

ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně
vyhodnocení plnění platných imisních limitů, zvláštní pozornost věnovat prostoru
tunelů

-

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby, budou stanoveny
podmínky pro plnění legislativních limitů včetně zohlednění sekundární prašnosti

-

do projektu vegetačních úprav zapracovat i výsadby izolační zeleně s protiprašnou
funkcí v místech kontaktu silnice s obytnou zástavbou

-

zajistit možnost bezpečného překonání silnice pro pěší a cyklisty v místech
významných pěších tras (spojení obce s železnicí, frekventované turistické a
rekreační cesty apod.)

Podmínky k ochraně povrchových vod
-

navrhnout zaústění odvodnění komunikace do vodotečí tak, aby nebyl významně
zvýšen průtok vody, zejména u nejmenších toků

-

před zaústěním kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou
kapacitou vybavené zařízením pro odstranění ropných látek (biologická degradace,
odlučovač)

-

přímo do vodotečí odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace
nezpůsobily nadlimitní nárůst chloridových iontů

-

v dalších stupních projektové přípravy silnice vypracovat návrh odvodnění a vedení
kanalizace s ohledem na kvalitativní i kvantitativní ovlivnění vodních toků nebo nádrží

-

dimenzování odtoků do vodotečí a dimenzování retenčních nádrží provádět s
ohledem na kapacitu koryta; to je důležité zejména v místech, kde jsou vodní toky
zatrubněny a další navyšování průtoku není možné

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků,
nivy vodních toků)

Podmínky k ochraně podzemních vod
-

v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést po stabilizaci trasy
předběžný a podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě
provést podrobné posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a
navrhnout taková opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního
ovlivnění podzemních vod, a to včetně případných úprav směrového a výškového
vedení komunikace; v rámci průzkumu věnovat pozornost zejména následujícím
oblastem: vodní zdroj Cerekvice - Pekla, vodní zdroj Bohuňovice a území dalších
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potenciálně dotčených vodních zdrojů, prostor tunelů Dětřichov a Vraclav a okolí
hlubších zářezů
-

v prostoru potenciálního ovlivnění vodního zdroje Cerekvice – Pekla navrhnout
detailní prostorovou a technologickou realizaci záměru s ohledem na minimalizaci a
eliminaci vlivů na podzemní vody; prověřit možnost přiblížení trasy záměru ke
stávající silnici I/35 a prověřit možnost využití tělesa stávající silnice I/35 pro R35 (s
realizací obslužné komunikace v novém prostoru); odvádění vod z povrchu
komunikace řešit v tomto prostoru nepropustnou kanalizací, vyústění provést mimo
zranitelné území, technickými opatřeními zabránit rozstřiku vod z komunikace do
okolního prostoru

-

prověřit možnost umístění MÚK Řídký v základní variantě R35 mimo ochranné
pásmo vodárenského zdroje Bohuňovice

-

před zahájením podrobného hydrogeologického průzkumu zpracovat nejprve projekt
tohoto průzkumu, ve kterém budou jasně stanoveny metodika, rozsah a cíle
hydrogeologického průzkumu

-

provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území a monitoring stavu
podzemních vod; současně navrhnout a realizovat monitorovací systém podzemních
vod jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního pro období před
zahájením stavby, v průběhu výstavby a během následného provozu silnice R35; v
rámci navrženého systému monitoringu vybrat vhodné pozorovací objekty pro
sledování vlivu R35 ve všech etapách výstavby a provozu komunikace

-

závěry hydrogeologického průzkumu a navazujících hodnocení, tj. zejména opatření
k minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod a systém
monitoringu podzemních vod, zapracovat do navazující projektové dokumentace ve
stupni DUR

-

pro realizaci tunelů Vraclav a Dětřichov navrhnout takový stavební postup, který
minimalizuje riziko snížení hladiny podzemní vody u okolních vodních zdrojů včetně
lokálních studní

-

vody z odvodnění vozovek a zpevněných ploch komunikace musí být čištěny před
jejich odtokem do recipientů; návrh retenčních a zasakovacích prvků musí
minimalizovat riziko ohrožení a kontaminace podzemních vod znečišťujícími látkami;
odvodňování vozovky bude realizováno přes sedimentační nádrže s odlučovači olejů
(DUN) pro zachycení plovoucích a usaditelných splachů z povrchu vozovek a k
zachycení případných úkapů ropných látek z běžného provozu a v případě havárií;
nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a
pojmout objem cisternového vozu

-

zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce; s tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace.

222

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

-

v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany
před haváriemi při výstavbě (ochranná pásma vodních zdrojů, okolí dalších vodních
zdrojů)

-

nelze vyloučit, že na základě výsledků hydrogeologického průzkumu nebo
monitoringu stavu podzemních vod bude nutné přistoupit k realizaci investičních
opatření, jak je uvedeno i v posudku OHGS, tedy například možnost náhrady nebo
doplnění stávajícího mělkého zdroje S-1 zdrojem významně méně ohrozitelným; tato
opatření budou realizována na náklady investora stavby stejně jako v případě
ovlivnění jiných vodárenských zdrojů

-

při přípravě projektové dokumentace a v rámci příslušných správních řízení zajistit
součinnost se správci dotčených vodních zdrojů

Podmínky k ochraně půdy
-

v místech náchylných k erozi řešit likvidaci dešťových vod zasakováním pomocí
technických prostředků, které erozi zabrání - ozeleněné zasakovací příkopy, trativody
apod.; v těchto místech je nutné navrhovat retenční nádrže s ohledem na ochranu
půdy před odnosem přívalovou vodou

- pokud dojde výstavbou silnice k rozdělení zemědělských pozemků, zajistit v návrhu
projektu možnost přístupu zemědělských strojů a mechanizace na všechny pozemky;
po přesném zaměření trasy je třeba vymezit možnosti přístupu a v případě jeho
přerušení vytyčit novou přístupovou trasu.
- svrchní vrstva půdy - ornice a určené podorničí budou selektivně odtěženy a uloženy
na dočasné deponie; část této půdy bude použita pro sadové úpravy na tělese
komunikace a v jeho okolí, zbylá půda bude využita dle pokynů orgánu ochrany ZPF

Podmínky k ochraně fauny, flóry, ekosystémů a krajiny
-

po určení konečné subvarianty (v dostatečném předstihu před zpracováním
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum
v prostoru očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma rychlostní silnice; na
základě tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s
ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů (pro obojživelníky a plazy lze
předpokládat termín od 15.7. do 15.9., kdy jsou tohoroční jedinci již dostatečně
mobilní); prověřit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v tomto prostoru
(vč. vodních Coleopter v pramenné oblasti Hrušová); dále podle tohoto průzkumu
v případě potřeby zpracovat žádosti o výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.; tento průzkum aktualizovat i před
zahájením vlastních stavebních prací

-

po upřesnění konečné trasy zpracovat aktualizaci konfliktů s prvky ÚSES, které
budou v kontaktu s uvažovaným záměrem včetně případných doporučení pro
technickou dokumentaci záměru
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-

respektovat prostor plánovaného biocentra „V dolích“ v prostoru obce Vraclav;
prověřit možnost jeho realizace jako kompenzačního opatření

-

prověřit možnosti následujících dílčích optimalizací trasy a zapracovat je do projektu
v maximální možné míře:
- km 35,5 - 36,0, tunel Homole: mírné prodloužení tunelu v obou směrech (cca
50 - 100 m) za účelem minimalizace zásahů do lesního porostu (východní
portál) a oddálení stavebních prací od hranice navrženého VKP (západní
portál)
-

km 44,9, průchod trasy remízem s prameništěm: posun trasy směrem na
jihozápad mimo dotčený porost

-

km 49,5 - 50,5, přemostění Končinského potoka: mírný posun trasy směrem k
jihu mimo navržené VKP Švábenice; dále prodloužení mostu pokud možno v
obou směrech, prioritně však ve směru západním tak, aby jeho počátek byl
mimo prostor navrženého VKP Švábenice

-

km 52,5 - km 52,7, přemostění Kornického potoka (jen varianta Sedliště - jih):
mírné prodloužení mostu i přes část louky

-

km 66,5 u obce Gajer, mírný posun trasy sv směrem za účelem eliminace
zásahu do okraje lesního porostu

-

km 69,0 - 71,0, průchod lesními porosty mezi sídly Gajer a Starý Valdek:
přiblížení silnice R35 maximálně ke stávající trase silnice I/35 za účelem
omezení zásahů do lesního porostu

-

km 75,7 - 75,8, přemostění Třebovky: prodloužení severovýchodního konce
mostu přes přilehlou louku

-

km 77,1 přemostění Dětřichovského potoka a doprovodného stromového
porostu: prodloužení mostu až za hranici stromového porostu (a též koryta
Dětřichovského potoka)

-

84,8 - 84,9, lesní porost severně od obce Kunčina: mírný posun trasy na jih
mimo lesní porost

-

km 85,5 - 85,8, lesní porost: mírný posun směrem na jih tak, aby trasa
zasáhla pouze jižní část lesa namísto jeho rozdělení na dvě části

-

po přesném vytyčení a zaměření trasy zpracovat vyhodnocení vlivu plánovaného
odlesnění okrajových lesních porostů na ohrožení navazujících částí lesních porostů
větrem, na jejich stabilitu, na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli, na
ohrožení půdy erozí na odlesněných místech, na vliv na vodní režim apod.; na
základě výsledků hodnocení navrhnout podrobná opatření k minimalizaci těchto vlivů;
zajistit stabilitu stavbou obnažených lesních porostů a zabránit tak jejich ohrožení,
zejména bořivými větry

-

v dalších stupních projektové dokumentace zpracovat studii zahrnující inventarizaci
zeleně, která bude dotčena stavbou (seznam stromů navržených ke kácení + seznam
stromů navržených k ošetření), výpočet celospolečenské hodnoty stromů navržených
ke kácení

224

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město

- zpracovat projekt dostatečně rozsáhlých vegetačních úprav s následujícími parametry:
-

maximální začlenění tělesa komunikace do krajiny (zejména násypy, okolí
portálů tunelů, předpolí mostů)

-

ozelenění protihlukových stěn popínavými rostlinami, vysázení pásů keřů na
vnější straně podél stěn

-

návaznost výsadeb na prvky zeleně v bezprostředním okolí

-

využití druhů odpovídajících potenciální vegetaci zájmového území - zejména
dubohabřiny, místy též olšiny (v případě lužních porostů)

-

současně využití druhů odolných proti imisím a zejména zasolení

-

dosadby alejí u překládaných komunikací, které R35 křižuje

-

dosadby navržených a dosud nefunkčních prvků ÚSES, přednostně
biokoridorů křižujících R35 a biocenter v jejím bezprostředním okolí

-

zapojení tělesa silnice v místech vysokých náspů a předpolí mostů do krajiny
pomocí větší plochy zeleně, která druhově naváže na případné blízké porosty

-

izolační zeleň v místech kontaktu s obytnou zástavbou

-

návrh nových výsadeb minimálně v rozsahu vypočtené celospolečenské
hodnoty stromů

-

použití kvalitních školkařských výpěstků, stromů v minimální velikosti 12/14
ZB, kotvených třemi kůly s úvazky, zajištěných proti okusu zvěří

-

v místech, kde obce vznesou požadavky na rozsáhlejší ozelenění okolí silnice
a poskytnou k těmto výsadbám obecní pozemky nebo zajistí souhlas majitele,
bude proveden návrh zelených pásů ve spolupráci s obcí; (investor nemůže
provádět výsadbu zeleně na soukromých pozemcích bez souhlasu majitele,
taktéž nemůže vykupovat pozemky nad rámec potřeby pro těleso komunikace
a doprovodná zařízení)

-

v případě dotčení aleje Vysoké Mýto-Lhůta, provést v rámci projektu
vegetačních úprav její náhradu geograficky původními druhy ovocných dřevin

-

projekt bude obsahovat specifikaci plánu následné péče a údržby dřevin

-

navrhnout řešení odvětrání tunelu Dětřichov tak, aby větrací šachta, veškeré provozy
a přístupové komunikace nezasáhly do prostoru navržené evropsky významné
lokality Hřebečovský hřbet, přírodní památky ani jejich ochranného pásma. V
maximální míře realizovat tyto objekty v blízkosti stávajících cest, omezit na minimum
kácení porostu

-

v rámci přípravy řešení odvětrání tunelu Dětřichov zpracovat variantní rozptylovou
studii a navrhnout takové řešení, které omezí imisní dopady na vegetaci
Hřebečovského hřbetu při zachování podmínek ochrany obyvatel okolních sídel

-

navrhnout takové řešení mostů přes vodoteče, které minimalizuje zásahy do toků a
břehových porostů, zejména v případě přemostění Loučné a Končinského potoka
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-

za účelem optimalizace migračních opatření zajistit během přípravy záměru, během
realizace a po ukončení realizace záměru (po dobu minimálně pěti let od uvedení do
provozu) u odborně způsobilé osoby monitoring migrace živočichů se zvláštním
důrazem na migraci obojživelníků, savců, plazů a významných druhů bezobratlých
vč. návrhu migračních podchodů, nadchodů, migračních zábran, oplocení, vytvoření
naváděcích pásů, nových stanovišť apod. a vč. následného posouzení efektivity
realizovaných opatření, v případě potřeby navrhnout dodatečná opatření

-

vypracovat podrobnou studii průchodnosti území pro migraci živočichů a na jejím
podkladě navrhnout optimální technická opatření (migrační podchody, nadchody,
migrační zábrany, oplocení, vytvoření naváděcích pásů, nových stanovišť apod.) tak,
aby byl minimalizován dělící efekt silnice; samostatně pro fázi výstavby a pro fázi
provozu; ve spolupráci s uživateli dotčených honiteb, případně s místně příslušnými
orgány státní správy myslivosti (odbory životního prostředí obcí s rozšířenou
působností); předběžně počítat s obousměrným oplocením
veškeré vodoteče včetně nejdrobnějších přemostit (nikoliv zatrubnit)

-

délku podchodů a mostů v místě křížení s migračními trasami a biokoridory ÚSES
dimenzovat tak, aby pod mostním objektem byla dostatečná šířka suché volné
plochy, kterou mohou pro přesun využít i středně velcí savci; u křížení vodotečí a cest
s doprovodnou vegetací prodloužit mosty alespoň částečně i za pás vegetace

-

na cca 69,5 km vybudovat migrační průchod (např. v místě plánovaného přemostění
místní komunikace), který alespoň částečně kompenzuje omezení migrační trasy v
prostoru Kozlovského hřbetu

-

na km 87,5 - dořešit úpravu mostu na polní cestě (biokoridor) tak, aby umožňoval i
migrační funkci

-

na cca 90,2 km navrhnout propustek dostatečných rozměrů pro migraci drobných
savců, který bude respektovat plánovaný lokální biokoridor

-

v rámci kompenzačních výsadeb zajistit i dosadby navržených a nefunkčních prvků
ÚSES, zejména biokoridorů zajišťujících průchod skrz těleso silnice R35

-

vedle navržených mostů a prvků ÚSES vybudovat v tělese silnice další mostky nebo
suché trubní propusti, které umožní průchod alespoň drobných živočichů (bez větších
problémů je to možné formou malých propustků v náspech silnice), a to zejména v
místech, kde lze předpokládat zvýšenou migraci: území, kde rychlostní komunikace
bude protínat lesní komplexy, křížit vodní toky a nivy vodních toků nebo procházet v
blízkosti vodních ploch; tyto průchody nebudou vázány pouze na křížení prvků ÚSES;
umístění a charakter propustků navrhne migrační studie

-

minimálně v úsecích vymezených v migrační studii zahrnout do projektu oplocení
nebo zábrany proti vniknutí zvěře na vozovku; optimálně realizovat oplocení podél
celé trasy

-

dle monitoringu migrace živočichů a migrační studie a ve spolupráci s orgány
ochrany přírody navrhnout vybudování malých vodních nádržek (nebeských rybníčků)
v místech migrace obojživelníků
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Podmínky k ochraně archeologických památek
-

zpracovat plán či projekt archeologických průzkumů, který zajistí dostatečné
prozkoumání celého území odpovídajícími metodami v potřebném časovém předstihu
před vlastní realizací stavby (optimální je zahájit průzkum nedestruktivními metodami
v předstihu několika let); přednostně realizovat průzkum u těch úseků, u nichž lze
očekávat dřívější zahájení stavebních prací

Podmínky do Plánu organizace výstavby
-

-

v rámci plánu organizace výstavby lokalizovat veškeré provozy, stavební dvory,
sklady materiálu, haldy zeminy, betonárny, obalovny apod. tak, aby byly umístěny:
-

mimo kontakt s obytnou zástavbou

-

mimo lokality významnějších ekosystémů kategorie I. - III., vymezených
v dokumentaci EIA

-

mimo plochy lesa a souvislé porosty dřevin

-

mimo plochy prvků ÚSES

-

mimo ochranná pásma podzemních vod

-

v dostatečné vzdálenosti od vodních toků

-

mimo lokality archeologických nalezišť, vymezené v této Dokumentaci nebo
identifikované na základě dalších průzkumů

v rámci plánu organizace výstavby navrhnout trasy stavební dopravy tak, aby byly v
maximální míře vedeny mimo kontakt s obytnou zástavbou, mimo cenné ekosystémy
(kategorie I. a II. dle této Dokumentace), dle možností vyloučit i jejich zbytečný
kontakt s vodotečemi a průjezdy vozidel přes ochranná pásma vodních toků

Další podmínky ve fázi přípravy projektu
-

v rámci dokumentace pro územní řízení provést přesné výškové a směrové zaměření
trasy

-

upravit vedení trasy silnice v rámci vymezeného koridoru tak, aby byly zohledněny
požadavky na ochranu životního prostředí s přihlédnutím k požadavkům dotčených
obcí

-

vypracovat havarijní plán pro fázi výstavby a zajistit jeho schválení

Podmínky pro fázi výstavby
Podmínky k ochraně obyvatel
-

veškeré provozy spojené s emisemi znečišťujících látek a hlukem (deponie zeminy,
štěrkovny, obalovny, betonárny apod.) umisťovat zásadně mimo kontakt s obytnou
zástavbou
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-

trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo
stávající obytnou zástavbu; průjezd stavební dopravy intravilány sídel je možné
připustit jen v nezbytně nutných případech

-

provádět důsledné čištění automobilů a všech strojů vyjíždějících ze stavby

-

zakrývat přepravovaný materiál a zeminu na vozidlech

-

při stavbě úseků, přibližujících se k obytné zástavbě:

-

-

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

-

uvést u stavby kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby a v případě
stížností zajistit nápravu bez zbytečných odkladů

-

zajistit pravidelné skrápění staveniště

-

práce, u nichž se předpokládají zvýšené hladiny hluku, realizovat přednostně
mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky

-

stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností umísťovat ve větší vzdálenosti
od obytné zástavby, příp. do přístřešků nebo použít mobilní protihlukové
clony; zajistit plnění hlukových limitů pro stavební práce

realizovat příslušná protihluková opatření (zejména clony) v rozsahu dle podrobné
akustické studie

Podmínky k ochraně povrchových a podzemních vod
-

v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací zahájit monitoring stavu a
kvality podzemních vod

-

seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi výstavby
a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek

-

v rámci technologické přípravy stavby prokazatelně zkontrolovat technický stav všech
dopravních a mechanizačních prostředků zejména pak z hlediska úkapů ropných
látek a možnosti případného úniku provozních kapalin

-

ve fázi výstavby díla udržovat všechny mechanismy a dopravní prostředky v dobrém
technickém stavu a pravidelně provádět kontrolu

-

běžnou údržbu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, jakož i manipulaci s
ropnými látkami a pohonnými hmotami provádět přednostně mimo stavbu na místech
k tomu určených na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Staveniště vybavit
dostatečným množstvím sanačních prostředků.

-

deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků

-

v úsecích, kde se trasa přibližuje k ochranným pásmům podzemních vod a v místech
hlubších zářezů neskladovat v prostoru stavby látky škodlivé životnímu prostředí,
včetně pohonných hmot (s výjimkou nezbytných případů - málo pohyblivé stroje, v
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těchto případech je nutno zajistit opatření k zamezení úniku PHM do prostředí). V
ostatních úsecích zabezpečit sklady paliv a maziv proti potenciálním únikům.
-

při provádění prací v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový i plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toků těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo zcela minimalizováno

-

v místě křížení s vodními toky zabránit splachu znečišťujících látek (nerozpuštěné
látky, úkapy ropných látek) z ploch dotčených výstavbou

-

zajistit předčištění odpadních vod vznikajících při mytí nákladních automobilů a
mechanizace odjíždějící ze staveniště z důvodu jejich možného znečištění ropnými
látkami (odlučovač ropných látek a usazovací jímka), totéž platí i pro dešťové vody
odtékající z plochy staveniště

-

zneškodňování splaškových vod vznikajících v sociálním zařízení staveniště v době
výstavby komunikace provádět v souladu s platnou legislativou

-

v místech průchodu stavby ochrannými pásmy vodních zdrojů nebo přiblížení k jejich
hranici zajistit na stavbě odborný dozor ochrany podzemních vod

-

v případě zasažení hladiny podzemní vody (mimo tunely se nepředpokládá) zajistit
opatření k zamezení kontaminace podzemní vody

-

při budování tunelů použít v souladu s výsledky hydrogeologických průzkumů takovou
techniku, která minimalizuje kvantitativní ovlivnění zdrojů pitné vody včetně lokálních
(např. pravděpodobně sanace tryskovou injektáží)

-

průběžně sledovat ukazatele kvality i případného kvantitativního ovlivnění vodních
zdrojů. V případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající kompenzační opatření, tj.
např. sanaci zdroje, v případě výrazného kvantitativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření.

-

zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, tj. vytvořit technická opatření pro neškodný
odtok srážkových vod na všech místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek
komunikací apod.

-

v místech, kde by těleso komunikace mohlo zabraňovat odtoku vody z míst ve svahu
nad silnicí, vybudovat systém propustí, které zabrání tvorbě zavlhčených nebo
podmáčených míst; na výtoku minimalizovat nebezpečí eroze půdy vsakovacími
příkopy nebo trativody.

-

eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice.

Podmínky k ochraně půdy
-

při prováděných pracích sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat s nimi dle
jejich skutečných vlastností

-

dočasné zábory půdy omezit na nejnutnější minimum
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-

pro umístění doprovodných provozů, technického zázemí, skladů apod.
upřednostňovat plochy mimo zemědělskou půdu vyšší kvality (třída ochrany I. a II.)

-

provést skrývku ornice a využít ji dle požadavku orgánu ochrany ZPF

-

zvýšenou pozornost věnovat svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence
vzniku erozních rýh; v případě nutnosti zabezpečit okamžitě po provedení zářezu a
násypu stabilitu svahů zářezů a násypů silničního tělesa osázením vhodnou vegetací
či technickými prostředky

-

pro budování násypů používat výhradně materiál bez obsahu znečišťujících
organických a anorganických látek znečišťujících půdu

Podmínky k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
-

před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní
pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám
dřevin mimo les; to se týká nejen vlastní trasy R35, ale i všech souvisejících staveb:
přeložek navazujících komunikací, ploch křižovatek, ploch stavebního zázemí, lokalit
pro mezideponie zeminy a podobně

-

případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů přemístit do
srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný zejména u druhů s omezenou
mobilitou (čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.); musí být realizován v co
nejkratší době před zahájením stavby v daném úseku, ovšem při respektování
vhodných ročních období pro odchyt a přesun jedinců příslušného druhu a se
striktním dodržením požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění; pro tento zásah je třeba zažádat o výjimku ze základních
ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů

-

veškeré provozy a plochy stavebního zázemí (stavební dvory, sklady materiálu, haldy
zeminy, betonárny, obalovny, manipulační plochy) umisťovat zásadně mimo lesní
plochy, mimo porosty dřevin rostoucích mimo les a nivní louky

-

minimalizovat zásahy do lesních porostů, dřevin a nivních luk na nezbytně nutnou
míru

-

veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo
vegetační období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)

-

pro přístupové komunikace zejména v lesních porostech využívat v maximální míře
existujících cest

-

zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky
v nivě toků, zvláště Loučné a Končinského potoka

-

před zahájením kácení dřevin zejména v lesních porostech ověřit případná doupata
drobných savců a zajistit přesun nalezených jedinců v souladu se zák. č. 114/1992
Sb.
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-

plochy určené k deponiím udržovat tak, aby nedocházelo k rozšiřování ruderálních
druhů rostlin, po ukončení stavby tyto plochy rekultivovat

-

na všech migračních trasách a v dalších místech s vyšší pravděpodobností vniku
živočichů (zejména savců a obojživelníků) na vozovku provést oplocení nebo jiné
ohrazení komunikace

-

těleso silnice důsledně a co nejrychleji ozelenit v souladu s projektem vegetačních
úprav (viz výše), při výsadbě používat stanovištně odpovídající druhy

-

realizovat veškeré kompenzační výsadby (prvky ÚSES, stromořadí, plošné výsadby
pro zapojení silnice do krajiny apod.)

-

všechny vybudované usazovací jímky zabezpečit proti vniknutí drobných živočichů

Podmínky k ochraně archeologických nalezišť
-

v dostatečném předstihu (optimálně několika let) před zahájením stavby zahájit
archeologický průzkum celé trasy nedestruktivními metodami (letecké snímkování,
pěší sběr, detektory kovů). Průzkum je vhodné zahájit přednostně v úsecích, u nichž
lze předpokládat dřívější zahájení stavby (obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle).

-

zajistit odborný archeologický dozor na stavbě

-

před zahájením skrývky ornice provést sondáž rýhováním - rozsah bude určen v
odborném projektu v rámci projektové přípravy stavby, pravděpodobně se bude
jednat o úsek od počátku trasy po Litomyšl a okolí Starého Města

-

skrývku ornice provádět pomocí strojů, které nepřejíždějí po již skryté ploše (např.
stroj UDS, ne buldozer). Buldozery a podobnou mechanizaci lze použít jen s
výslovným souhlasem archeologického dozoru v lokalitách, kde lze nálezy s jistotou
vyloučit.

-

ve vybraných lokalitách určených odborným projektem provést detailní průzkum s
ručním prosíváním či proplachováním ornice (dle dosavadních poznatků jde o jednu
lokalitu u Končinského potoka a dvě jižně od Sedliště v případě varianty Sedliště-jih)

-

v dalších částech trasy provést záchranný archeologický výzkum v případě zjištění
archeologických nálezů

Podmínky k omezení množství produkovaných odpadů
-

během výstavby minimalizovat množství vznikajících odpadů, odpady vzniklé během
výstavby separovat a v co největší míře znovu využít

-

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

-

předávat odpady k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám

Podmínky pro fázy provozu
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Podmínky k ochraně obyvatel
-

po uvedení rychlostní silnice R35 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích,
kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům; podmínkou
kolaudace stavby jsou výsledky akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb o prokazatelném dodržení hygienického limitu
hluku z dopravy, které bude provedeno v součinnosti s orgánem ochrany veřejného
zdraví; v případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná
protihluková opatření.

-

zajistit údržbu izolační zeleně a její případné dosadby

Podmínky k ochraně vod
-

pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám;

-

pravidelně kontrolovat propustnost kanalizačního systému komunikace, zajistit
údržbu jímek a odlučovačů; na základě kontrol provést případné udržovací práce tak,
aby odvodňovací příkopy a propustky nezůstávaly zaneseny splaveninami, zarostlé,
poškozené mrazem nebo vymleté vodou; prohlídky je nutno provádět dvakrát ročně po jarním tání a na podzim před zámrazem.

-

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

-

zajistit monitoring stavu vodních zdrojů v lokalitách určených podrobnějším
hydrogeologickým průzkumem, v případě negativního ovlivnění zajistit odpovídající
kompenzační opatření

Podmínky k ochraně ekosystémů
-

zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst.; uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu

-

provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci

-

zajistit provoz vzduchotechnického systému odvádějícího emise z tunelu Dětřichov
tak, aby byly minimalizovány imisní dopady na vegetaci Mladějovského vrchu
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VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k oznámení
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