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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, zpřesnění technických opatření - tunel
Tomice II
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměr má charakter novostavby železniční trati. Navazuje na stavbu „Modernizace
trati Votice – Benešov“. Pro stavbu Modernizace trati Votice – Benešov bylo vydáno
územní rozhodnutí a v současné době se zpracovává dokumentace pro stavební
povolení. Rozhodnutí o umístění stavby Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
vydal MěÚ Votice, odbor výstavby a územního plánování pod č.j.1056/05/Výst./39-Če
dne 31.10.2005.
Obsahem stavby je především zdvojkolejnění úseku trati spolu s úpravou geometrické
polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení jízdy od počátku před dnešní stanicí
Votice po rozhraní stavby na konci před dnešní stanicí Benešov u Prahy.
Celková délka změny trasy (nová přeložka):

1822,22 m

Rozsah změny trasy nové přeložky (nové staničení): km 125,016 – 126,838=126,904
Zřízení koleje UIC 60:

3,644 km

Sanace železničního spodku kolejí:

3 644 m

Nové železniční mosty:

1

Přestavba, úprava a sanace železničních mostů:

2

Zrušení železničních mostů:

1

Nové propustky železniční:

1

Přestavba, úprava a sanace železničních propustků: 4
Nové silniční mosty:

1

Nová návěstní lávka:

3

Úpravy TV : délka rekonstrukce

1,822 km

montážní délka

3,644 km

Umístění záměru:
kraj:
obecní úřad obce s rozšířenou působností:
příslušná obec:
k.ú.:
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Středočeský
Benešov
Bystřice u Benešova, Olbramovice
Tomice u Votic, Božkovice, Jinonice,
Bystřice u Benešova
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Obchodní firma oznamovatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČ oznamovatele:
70 99 42 34
Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
RNDr. František Žižka
Sokolovská 278/1955
Praha 9
190 00
Tel.:737257620
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Oznámení záměru je zpracováno v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona. Ze
závěrů zjišťovacího řízení vyplývá, že toto oznámení bylo uznáno za dokumentaci,
proto je v dalším textu posudku považováno za dokumentaci.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Kateřinou Hladkou Ph.D., která je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti č.j. 10606/ENV/06.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelný k možnosti
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném
znění. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části
předkládaného posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu
uvažovanému záměru za postačující. Problematika popisné části
dokumentace týkající se přírodních složek ekosystémů je komentována v příslušné
části předkládaného posudku.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů; je však třeba upozornit,
že v celém posuzovaném oznámení absentuje vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na ovzduší
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
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Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, protože
oznamovatel předložil záměr jednovariantně.
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Jako přílohy jsou uvedeny:
Mapové přílohy ve svazku:
1.
Situace faktorů životního prostředí
2.
Přehledná situace
3.
Koordinační situace
4.
Podélný profil
Samostatné přílohy:
Zoologický průzkum
Zemědělská příloha
Lesní příloha
Posouzení ovlivnění hydrogeologických poměrů vlivem stavby tunelu Plchovky
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku v podstatě bez připomínek. K formálnímu pojetí
(zpracování) však uplatňuje následující připomínky či poznámky:
§

§
§

Část C.1. je pojatá mírně odchylně od formální struktury, dané přílohou č. 4
zákona (popisy krajiny jsou dány do části C.2). Vzhledem k tomu, že vymezení
náležitostí kapitol C.1 a C.2 je v příloze č. 4 zákona vymezeno demonstrativně,
nikoli taxativně, je důležité přihlédnout k tomu, zda a jak jsou všechny požadované
aspekty hodnocení popisu stavu životního prostředí v textu kapitoly C obsaženy.
V přehledu použitých podkladů na str. 108 chybí citace použitého podkladu ÚSES
a zejména přesnější citace dalších podkladů (zejména geologických), poněkud
nelogicky vyznívá pouze jediná citace jediné přílohy vyhlášky č. 395/1992 Sb..
V příloze č. 2 zoologický průzkum mohla být vyznačena i situace lokalit průzkumu
bezobratlých a) až g)

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Modernizace trati Votice –
Benešov u Prahy, zpřesnění technických opatření - tunel Tomice II“ na životní
prostředí považuje zpracovatel posudku za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy
na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro
příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí, a ukončit proces posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
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A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

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

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru Modernizace trati Votice –
Benešov u Prahy, zpřesnění technických opatření - tunel Tomice II.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje
bod: 9.1. Novostavby železničních drah delší 1 km.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Tato kapitola obsahuje základní informace o charakteru záměru. Dále jsou uvedeny
základní návrhové prvky železnice, jakož i vybavení a příslušenství.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená kapacita je záměrem oznamovatele a z hlediska vlivů na životní prostředí je
akceptována a podrobena procesu EIA z hlediska vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Ze strany zpracovatele
posudku ve vztahu ke kapacitě záměru bez připomínek.
B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn na území Středočeského kraje,
v obcích Bystřice u Benešova a Olbramovice a v katastrálních územích Tomice u
Votic, Božkovice, Jinonice, Bystřice u Benešova
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzovaného
oznámení není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Popisná
část je v přílohové části doplněna situací, ze které je patrný plánovaný stav záměru.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že v blízkosti navržené stavby v km 126,2 vlevo se nachází
skládka Plchovky provozovaná Technickými službami Benešov s.r.o. U této skládky je
uvažováno s rozvojem skládkovací plochy, navržená přeložka trati nezasahuje do
rozvojové plochy skládky ani do stávající skládky.
Dokumentace dále konstatuje, že v současné době nejsou zpracovatelům
dokumentace známy jiné záměry, které jsou navrženy k výstavbě v období realizace
posuzovaného záměru které by tak mohly přispět k navýšení negativního vlivu na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez významnějších připomínek. Požadavky ve vztahu
ke skládce odpadů jsou zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí

Dokumentace konstatuje, že změna technického řešení spočívá v návrhu nové polohy
hlavních traťových kolejí v úseku mezi stávající výhybnou Tomice a stávající stanicí
Bystřice u Benešova s cílem dosáhnout zvýšení rychlosti jízdy a odstranit tím
rychlostní propad na úseku délky cca 1700 m. Navržená nová přeložka zkracuje délku
trati o 65,777 m. Tímto zkrácením dochází ke snížení nákladů na budoucí údržbu
kolejí, respektive ke zkrácení jízdní dráhy. Na nové přeložce je díky příznivějším
směrovým poměrům možno dosáhnout vyšších rychlostí oproti dosud sledovanému
projektovému řešení. Oproti dosud navrhovanému řešení projektu stavby je na nové
přeložce dosaženo zvýšení rychlosti jízdy jednotlivých kategorií drážních vozidel o 25
až 50 km/hod. Výsledná rychlost v uvedeném úseku by tedy dosahovalo hodnoty 150,
respektive 160 km/hod. Z tohoto pohledu je navrhované řešení nové přeložky trati
jednoznačným přínosem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění není ze strany
zpracovatelského týmu posudku připomínek. Navrhovaná změna je předkládána jako
jednovariantní řešení, ke kterému nebylo v rámci procesu EIA vzneseno žádných
připomínek.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Posuzovaný záměr je členěn na následující stavební objekty:
SO 80-15-01.0 Olbramovice - Benešov, výstroj trati, zpřesnění
SO 86-11-01.0 Tomice - Bystřice u Benešova, železniční spodek, zpřesnění
SO 86-13-02
Tomice - Bystřice u Benešova., nástupní a záchranná plocha v koleji u
vjezdového portálu tunelu Tomický II
SO 86-30-04
Tomice - Bystřice u B., přístupová komunikace k vjezdového portálu
tunelu Tomický II
SO 86-62-01.0 Rozvody nn a osvětlení pro tunel Tomice, zpřesnění
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SO 86-62-02
Rozvody nn a osvětlení pro tunel Tomice II
SO 86-60-01.0 Tomice - Bystřice u Benešova, úprava TV, zpřesnění
SO 86-61-01.0 Tomice - Bystřice u Benešova, ukolejnění vodivých konstrukcí,
zpřesnění
SO 86-20-02.0 Železniční most v ev. km 125,180, zpřesnění
SO 86-21-03.0 Železniční propustek v ev. km 125,409, zpřesnění
SO 86-21-04.0 Železniční propustek v ev. km 125,635, zpřesnění
SO 86-21-05.0 Železniční propustek v ev. km 125,815, zpřesnění
SO 86-20-03.0 Železniční most v ev. km 126,030, zpřesnění
SO 86-20-04.0 Železniční most v ev. km 126,120, zpřesnění
SO 86-21-06.0 Železniční propustek v ev. km 126,580, zpřesnění
SO 86-21-07.0 Železniční propustek v ev. km 126,815, zpřesnění
SO 86-26-01
Návěstní lávka v st. km 125,020
SO 86-26-02
Návěstní lávka v st. km 125,365
SO 86-26-03
Návěstní lávka v st. km 126,030
SO 86-21-09
Železniční propustek v st. km 125,360
SO 86-20-06
Železniční most v st. km 125,931
SO 86-22-02
Silniční most v st. km 126,089
SO 86-25-03
Tomice - Bystřice u Benešova, Tomický tunel II
SO 86-25-04
Tomice - Bystřice u Benešova, geotechnický monitoring, Tomický
tunel II
SO 86-71-02
Náhrada vodního zdroje u tunelu Tomický II
SO 86 –70-01 Úprava kanalizace v event. km 126,399
SO 80-80-01.0 Votice - Benešov, kácení mimolesní zeleně, zpřesnění
SO 80-80-02.0 Votice - Benešov, kácení lesní zeleně, zpřesnění
SO 80-82-01.0 Votice - Benešov, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru

které jsou v rozsahu potřebném pro proces EIA popsány v příslušné části
posuzovaného materiálu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska technického řešení záměru není ze strany zpracovatele posudku
podstatnějších připomínek.
Předkládané Oznámení uznané jako Dokumentace v této části podává souhrnné
informace o záměru a jeho technických parametrech. Rozsah uvedených údajů
vychází ze současného stavu přípravy záměru v kontextu zatímních (a pro oznámení
upřesněných) znalostí o charakteru záměru a projektovém řešení určujících objektů.
Zpracovatelský tým posudku k prezentovaným údajům o záměru pokládá za potřebné
dále konstatovat, že jsou postrádány bližší údaje o přípravě území a fázi výstavby,
zejména nástin nakládání s materiály výrubu pro tunel, zářezy a materiálů ze skrývek.
Je prezentováno až v rámci kapitoly Odpady na str. 36 až 37
Posuzovaný materiál na str. 28 uvádí množství odváženého materiálu při realizaci
tunelu Tomice II na 72 685 m3. Na str.36 posuzovaného materiálu je uvedeno, že
v souvislosti s výstavbou vjezdového a výjezdového portálu a s raženým úsekem
tunelu vznikne cca 80 291 tun rubaniny. Na téže stránce je uvažováno
s nespecifikovaným objemem výkopové zeminy.
Na základě výše uvedených
skutečností je v další části posudku doporučeno, aby v dalších stupních projektové
dokumentace byla podrobněji dokladována bilance všech skrývkových a výrubových
materiálů, tomu odpovídající zpřesněné bilance vyvolaných nároků na dopravu jakož i
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podrobnější způsob využití těchto materiálů, pokud nebudou využity při rekultivacích
stávající trati.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
ü termín zahájení:
2009
ü termín dokončení: 2012
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace. Jinak bez podstatnějších
připomínek s upozorněním na dikci §10, odst. (3), který říká, že: “Stanovisko je
odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních
právních předpisů.Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro
navazující řízení nebo postup podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 2 roky ode
dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 2 roky, a
to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v
dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a
vývoji nových technologií využitelných v záměru.„
S tímto konstatováním souvisí i znění §4 odst.odstavce (1), písm. f)
(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou
f) záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčený územně samosprávní celek Středočeský
kraj a obce Bystřice u Benešova a Olbramovice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Zpracovatel dokumentace specifikuje jednotlivá rozhodnutí, která budou nezbytná pro
případnou realizaci předkládaného záměru na str. 20 a 21 posuzované dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K výčtu navazujících rozhodnutí v kap. B.I.9 mohly být uvedeny příslušné úřady,
vesměs jde o pověřený OÚ III. st. zde MěÚ Benešov – závazné stanovisko k VKP,
povolení k nakládání s vodami, souhlas vodoprávního úřadu MěÚ Benešov, jinak lze
výčet pokládat za korektní poměrně vyčerpávající. Závazné stanovisko k dotčení VKP
je vydáváno dle § 4 odst. 2 zákona a ne dle § 3
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

ZPF
Oznámení na str. 22 až 23 prezentuje převážně tabulkovou formou sumarizaci záborů
ZPF trvalých a dočasných, většinově orné půdy (2,3734 ha trvalý, 1,5945 dočasný),
minimálně TTP (0,2782 ha trvalý, 0,5635 ha dočasný) a uvádí, že zemědělská půda je
obecně rozčleněna do tříd ochrany s tím, že v I. třídě ochrany zábor není
předpokládán, ve II. třídě 0,8621 ha trvalý zábor, ve III. třídě žádný zábor, v IV. třídě
1,7895 ha trvalý a 2,1061 ha dočasný a v V. třídě jen 0,0519 ha dočasný.
PUPFL
Z hlediska PUPFL se předpokládá celkem 2,4336 ha trvalého záboru na konkrétních
parcelách dle jednotlivých k.ú. a celkem 525 m2 dočasného záboru nad 1 rok a 505 m2
dočasného záboru do 1 roku. Podrobný popis lesích pozemků je doložen v lesnické
příloze – příloha č. 4 oznámení, znalec ing. František Moravec.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Údaje lze pokládat za korektní, mohly být uvedeny konkrétní čísla BPEJ i zde
(rozvedeno až v kapitole C.II.3 na str. 63 a násl.). Název kapitoly k lesním pozemkům
na str. 22 je již překonaný (LPF je nahrazen PUPFL, v textu kapitoly i jinde
v posuzovaném materiálu již je dodrženo s výjimkou kapitoly C.II.3 na str. 66, kde je
opět uváděn LPF). Korektní je uvedení OP lesních pozemků. Jinak je kapitola
přehledná a umožňuje dostatečný vstup pro hodnocení vlivu na půdu. K prezentaci
ochranných pásem mohlo být uvedeno, zda záměr zasahuje či nikoliv do řešeného
OP, z textu jednoznačně nevyplývá. Jinak ze strany zpracovatelů posudku bez
dalších připomínek.
B.II.2 Voda

Dle dokumentace odběr vody lze předpokládat ve fázi výstavby (vlastní stavba,
zkrápění staveniště). Největší nárůst spotřeby vody lze očekávat v období výstavby.
Při ní bude docházet ke spotřebě technologické vody, a to zejména na kropení
materiálu při hutnění náspů, kropení betonu při betonářských pracích, čištění spár,
resp. čištění techniky před výjezdem ze staveniště. Velikost spotřeby vody bude
záviset na ročním období provádění prací a souvisejícím počasí. Technologická voda
bude odebírána buď přímo z vodovodního řadu obce nebo se bude dovážet
v cisternách. Dokumentace konstatuje, že předpokládané nároky na vodu budou
bilancovány dle směrnice č. 9 MLVH ČSR z roku 1973.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nároky na technologickou vodu v etapě vlastní výstavby nebyly v etapě zpracování
zadání stavby specifikovány. Hlavní spotřeba se předpokládá u standardních
dodavatelů betonů a maltových směsí v regionu. Technologická voda bude
spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů
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Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka bude odvozena z přílohy 12
vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Celkové nároky na vodu v etapě výstavby budou
specifikovány v další projektové přípravě. Veškeré nakládání s vodami musí být
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace bilancuje nároky na elektrickou energii. Ve vztahu ke stavebním
materiálům je v dokumentaci uvedeno, že druh a množství surovin potřebných k
výstavbě přeložky trati bude podrobněji specifikováno v dalším stupni projektové
dokumentace. Dovoz materiálu bude plně v kompetenci dodavatele stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
V rámci výstavby budou používány běžné materiály a suroviny. Používané materiály
musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. V rozhodujícím množství budou
v rámci výstavby záměru uplatňovány materiály používané do konstrukčních vrstev
vozovky, materiál do náspů a ocelové konstrukce, dále pak materiály pro rozvod
elektrické energie, beton, materiály pro povrchovou úpravu apod.
Kromě toho budou spotřebovávány pohonné hmoty - ve fázi realizace pro provoz
stavební techniky.
Na základě dostupných podkladů není v této fázi projektové dokumentace možné
jednoznačně stanovit objemy hlavních surovin a materiálů potřebných k realizaci
výstavby, stejně jako dodavatele těchto surovin a materiálů. Tomuto tématu bude dle
dokumentace věnována pozornost v následujících stupních přípravy.
Uvedené bilance jsou nezbytné zejména ve vztahu k POV stavby a vyvolaným
nárokům na dopravu v etapě výstavby k upřesnění velikosti a významnosti vlivů na
akustickou situaci v etapě výstavby jakož i k jednoznačnému dokladování přepravních
tras nezbytných pro etapu výstavby. V tomto smyslu je také formulováno jedno
z doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že po dobu stavby budou využívány komunikace, které jsou
v posuzovaném materiálu specifikovány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v této kapitole jsou uvedeny orientační
informace pro následné vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na imisní a
akustickou situaci v zájmovém území.
Metodicky by v této kapitole měly být uvedeny i informace o výhledovém rozsahu
dopravy na posuzovaném úseku železnice. Protože však tento údaj je uveden
v kapitole B.I.6., není k této kapitole ze strany zpracovatelů dalších připomínek.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace konstatuje, že v souvislosti s plánovanou modernizací trati lze očekávat
emise ze stavební techniky jako plošné a liniové zdroje a z provozu recyklační linky.
Pro etapu provozu dokumentace neočekává žádnou produkci emisí.
Stanovisko zpracovatele posudku
V bilancích emisí jsou prezentovány pouze emise související s vyvolanými přepravními
nároky po komunikacích v etapě výstavby. Ze žádného podkladu není patrné, na
základě jakých objemových bilancí bylo vyvozeno, že přepravní trasy odváženého
materiálu budou zatíženy po dobu realizace průměrným přírůstkem intenzity dopravy
ve výše 22 TNA/den.
Bilance emisí z provozu recyklační linky nejsou uváděny s odůvodněním, že vybraný
zhotovitel stavby, který bude provádět recyklaci štěrku z kolejového lože, doloží
investorovi stanoviska a povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší, které se
vyžadují na základě §17 zákona č. 86/2002 Sb., případně platná právní rozhodnutí
vydaná na základě předchozích právních předpisů o ochraně ovzduší.
Výše uvedený požadavek související s §17 zákona o ochraně ovzduší vyplývá jasně
z příslušné složkové legislativy a tudíž není nezbytné tyto náležitosti vyžadovat v rámci
procesu EIA.
Protože posuzovaný materiál pouze uvádí navrhované plochy pro recyklaci bez
vyhodnocení nejvhodnější lokality pro recyklaci z hlediska imisní a hlukové zátěže, je
v rámci další části posudku formulováno doporučení ke konečnému výběru plochy pro
umístění recyklační základny tak, aby bylo dokladováno, že provozem recyklační linky
nedojde k nadlimitnímu ovlivnění nejbližší obytné zástavby z hlediska imisní a hlukové
situace.
B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace konstatuje, že s posuzovaným záměrem je spojen vznik následujících
druhů odpadních vod:
ü Splaškové odpadní vody budou vznikat na stavbě ve velmi omezeném množství.
Důvodem je použití chemických WC na jednotlivých zařízeních stavenišť. Sociální
zařízení, včetně sprch pro pracovníky bude situováno do prostorů stavebních dvorů
ü Technologické vody z tunelů, kde bude provedeno oddělené odvádění
drenážních popřípadě dešťových vod a vod technologických, které budou vznikat
při mytí tunelů
ü Průsakové vody z tunelů, kdy podél tunelových těles budou vedeny drenáže pro
odvádění drenážních vod. Množství drenážních vod nebylo dle dokumentace v této
fázi přípravy stanoveno, neboť záleží na technologii ražení tunelů a na výsledcích
podrobných inženýrsko-geologických průzkumů.
Posuzovaný materiál uvádí
orientační množství odvedených vod, jakož i přehled vodních toků, do kterých se
předpokládá, že budou tyto vody odváděny
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ü Srážkové vody, kdy je uvedeno, že v době vypracování posuzovaného materiálu
není řešen způsob odvedení srážkových vod ze stavebních dvorů, zařízení
stavenišť a recyklačních ploch
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že veškeré nakládání s vodami musí být
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že musí být stanoven způsob zneškodňování
vod srážkových a splaškových během výstavby, povrchové vody ze stavební jámy
vypouštěné do vodních toků musí být předčištěné tak, aby splňovaly limity stanovené
správcem vodních toků.
V tomto smyslu jsou formulována v rámci další části posudku odpovídající doporučení
zpracovatelů posudku.
B.III.3 Odpady

Dokumentace uvádí, že při realizaci posuzované stavby a jejím následném užívání
vzniknou odpady různých skupin a druhů a to jak v kategorii „ostatní“ tak odpady
kategorie „nebezpečný“. Je uvedeno, že zadavatel stavby je povinen postupovat při
veškerém nakládání s těmito odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování,
skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných
platných legislativních opatření v oblasti nakládání s odpady. Dále jsou uvedeny
některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a souvisejících předpisů.
Dokumentace obsahuje přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby, pro etapu
provozu uvádí, že při provozu záměru bude vznik odpadu minimální. Bude se jednat
zejména o odpad z odstraňování dřevin a bylinné vegetace v rámci údržby
komunikací. Množství produkovaného odpadu však není v dnešní době možno
stanovit.
Stanovisko zpracovatele posudku
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení. Doporučení vyplývající
z problematiky nakládání s odpady jsou uvedena v příslušné části předkládaného
posudku. Vzhledem ke skutečnosti, že dle technického popisu stavby bude
zasahováno i do tělesa dráhy, lze vyslovit předpoklad, že struktura prezentovaných
vznikajících odpadů nemusí být konečná, což se však nemůže nijak výrazněji projevit
na následném vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů v důsledku ukládání odpadů.
Okrajově lze upozornit na skutečnost, že u některých prezentovaných odpadů (např.
17 04 05 nebo 02 01 03) je povinností postupovat v souladu se zákonem o odpadech,
protože jsou-li uvedeny jako odpad, je s nimi tak třeba nakládat – tedy předávat
k využití případně odstranění osobě oprávněné podle § 12 odst.3 zákona o odpadech.
Toto konstatování by však nemělo významněji ovlivnit závěry procesu posuzování
vlivů na životní prostředí.
B.III.4 Hluk, vibrace, zápach

Dokumentace konstatuje, že hluk se může negativně projevit v etapě výstavby
v důsledku automobilové přepravy materiálů.
Posuzovaný materiál dále konstatuje, v době výstavby řešeného úseku stavby bude
pravděpodobně probíhat i výstavba dalších částí stavby „Modernizace trati Votice –
15
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Benešov“ (včetně ražby tunelů), jejíž dopravní trasy budou také vedeny po komunikaci
I/3 a II/121. Dokumentace konstatuje, že je pravděpodobné, že ani další obdobné
zvýšení dopravní zátěže nepřinese výrazné zvýšení hlukové zátěže.
Z hlediska trhacích prací posuzovaný materiál nevylučuje projevy akustických účinků
trhacích prací při ražbě tunelu s konstatováním, že je třeba respektovat stanovené
hygienické limity dle hygienického předpisu NV 148/2006 Sb.
Z hlediska možných vibrací dokumentace konstatuje, že
výhledových hodnot vibrací modelovým výpočtem není možné.

přesné

stanovení

Pro etapu provozu dokumentace konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že podél
úseku přeložky trati se nenachází žádný chráněný venkovní prostor ani chráněný
venkovní prostor staveb, nejsou pro tuto část trati navrhována žádná protihluková
opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska specifikace kapitoly týkající se problematiky hluku a vibrací není ze strany
zpracovatelů posudku podstatnějších připomínek. Doporučení zpracovatelů posudku
ve vztahu k problematice hluku, trhacích prací a vibrací jsou formulována v další části
předkládaného posudku.
B.III.5 Doplňující údaje

Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatelů posudku nelze vyloučit možnost takových biologických vlivů,
které jsou představovány možným šířením neoindigenofytů v souvislosti se zemními
pracemi, jakož nelze vyloučit i riziko případného zavlečení „nepůvodních“ druhů rostlin
v rámci vegetačních úprav. V kontextu blízkosti některých stanovištně významných
lokalit se stenoekní florou a faunou je nutno upozornit na případná rizika, proto
odpovídající doporučení je komentováno v příslušné části předkládaného posudku a
zahrnuto v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
♦ Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území:
•
•
•
•
•
•
•

Územní systém ekologické stability krajiny
Zvláště chráněná území
Natura 2000
Významné krajinné prvky
Krajinný ráz
Kulturní památky a archeologie
Voda

územní systémy ekologické stability krajiny
Oznámení seznamuje se situací ohledně vymezení prvků ÚSES jak vyšší, tak lokální
úrovně v okolí posuzovaného záměru. Trať nekříží žádný regionální ani nadregionální
prvek ÚSES. Nejblíže záměru se nalézá regionální biocentrum Podhrázský rybník,
zejména jako hnízdiště vodního ptactva a místo, kde se ptáci zastavují během svého
jarního a podzimního tahu. Trať je vzdálena v nejbližším bodě od biocentra 500 m,
nepředpokládá se proto žádné negativní ovlivnění. Pouze během výstavby vzniká
potenciální riziko ovlivnění hlukem, např. pro hnízdící ptactvo. Doplněno výřezem
z portálu veřejné správy ČR. Pro lokální ÚSES je konstatováno, že vlastní stavba
nezasahuje do žádného biokoridoru či biocentra. Nejbližší lokální biokoridor tvoří niva
Konopišťského potoka s vloženým lokálním biocentrem na Opřetickém rybníku. Ve
sledovaném území se nachází dva interakční prvky, které tvoří bezejmenné přítoky
Konopišťského potoka. Díky posunu trati v ev. km 126,580 dojde k mírnému zásahu
do jednoho interakčního prvku. Dle Oznámení pozitivní aspekt pro migraci zvěře
představuje cca 250 metrů dlouhý tunel, který by mohl v krajině fungovat jako
bezpečný migrační propust přes železniční koridor pro větší savce. Na str. 47
doplněno výřezem lokálního ÚSES, zpracováno autorkou posuzovaného materiálu,
dále odkaz na přílohu č. 1.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis prvků ÚSES je korektní. Chybí pouze citace podkladu, na základě kterého byla
pasáž vypracovávaná. Jinak bez připomínek, prezentace je přehledná a dostatečně
vypovídající.
zvláště chráněná území a přírodní parky
Oznámení prezentuje, že záměr nezasahuje do žádného ZCHÚ přírody, CHKO Blaník
je vzdálena 12 km od záměru, nejbližší PR Podhrázský rybník cca 540 m od
záměru.Popis přírodního parku Džbány – Žebrák je doložen v rámci kapitoly ke
krajinnému rázu na str. 52 až 53.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Údaje ohledně vztahu k vyhlášeným a navrhovaným ZCHÚ i k prezentaci vztahu
k přírodním parkům lze pokládat za korektní,bez připomínek.
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lokality Natura 2000
Oznámení cituje právní předpisy ve smyslu směrnic, na základě kterých jsou řešeny
lokality soustavy Natura 2000 v rámci ČR a jen konstatuje, že na základě stanoviska
KÚ Středočeského kraje lze vyloučit významný vliv navrhované stavby na EVL či
ptačí oblasti, s odkazem na přílohu H.2..
Stanovisko zpracovatele posudku:
V dané části mělo být dle názoru zpracovatelského týmu posudku uvedeno, které EVL
či PO jsou nejbližší posuzovanému záměru, případně, že jejich vzdálenost je dána
např. vyššími jednotkami či desítkami km. V kontextu doloženého stanoviska KÚ
Středočeského kraje lze metodické opomenutí vztahu zájmového území k polohám
lokalit soustavy Natura 2000 pokládat za nevýznamné. Nejbližším EVL je CZ0213071
Slavkov o výměře 4,6722 ha v k.ú.Křešice u Olbramovic, předmětem ochrany je
kuňka ohnivá.
významné krajinné prvky
Oznámení připomíná definici VKP ze zákona a registrovaných VKP. Deklaruje, že:
• v km 125,180 kříží navržená trať občasnou vodoteč, v místě křížení je navržen
železniční most, doloženo fotodokumentací toku
• v km 126,030 kříží navržený záměr vodoteč Plchovka mostním objektem, doloženo
fotodokumentací toku
Dále prezentuje výtah z lesnické přílohy z hlediska popisu VKP lesa na základě
záborů PUPFL a porostních charakteristik lesních porostů na dotčených parcelách
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zásadních připomínek,mohl být zmíněn kontext registrovaných VKP. Staničení
objektu přes Plchovku v km 126,030 nekoresponduje se staničením téhož objektu
v kapitole vlivů a s přílohou 1 a 4, kde je mostní objekt řešen v km 125,931; jde o
křížení v lesním porostu severně od zářezu při výstupu ze severního portálu tunelu.
K prezentaci VKP lesů bez připomínek.
památné stromy
Dokumentace kontext absence památných stromů a jinak chráněných stromů
v kontaktu se zájmovým územím neřeší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jde o určité metodické pochybení, s ohledem na absenci takových prvků dřevin
v dosahu zájmového území nepodstatné.
území historického, kulturního nebo archeologického významu
Dokumentace konstatuje, že záměr nezasahuje do kulturních a národních kulturních
památek. Dále je konstatováno, že území, na kterém se stavba uskuteční je nutné
pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst. 2, zákona č.
20/1997 Sb.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Řešeno až v rámci kapitoly C.II.7 na str. 76-77, kontext území archeologických nálezů,
bez připomínek. Bez zásadních připomínek, je nutno podpořit konstatování
dokumentace na str. 46 ohledně možných archeologických nálezů ve vztahu
k dlouhodobému historickému osídlení okolí. Vyplývající povinnosti souvisí
s příslušným složkovým zákonem, není proto nutné formulovat podmínky do návrhu
stanoviska příslušnému úřadu.
Problematika vod uváděná v charakteristice nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik je komentována v další části posudku. Problematika území
zatěžovaných nad míru únosného zatížení, problematika staré ekologické zátěže a
problematika extrémních poměrů v dotčeném území není v této části posuzovaného
materiálu řešena. S ohledem na charakter záměru nepovažují zpracovatelé posudku
absenci těchto údajů za rozhodující pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Ovzduší a klima

Dokumentace konstatuje, že zájmové území spadá dle Quittovy klasifikace na hranici
mezi mírně teplou oblastí kategorie MT 10 a mírně teplou oblastí kategorie MT 7.
Jsou uvedeny výstupy nejbližší stanice AIM .
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska doložených informací o charakteru klimatu a imisním pozadí není ze strany
zpracovatele posudku zásadních připomínek, protože záměr nepředstavuje významné
ovlivnění imisní zátěže zájmového území. Doporučení eliminující sekundární prašnost
v etapě výstavby jsou uvedena v další části předkládaného posudku.
C.2.2. Voda

Dle hydrologického členění patří zájmové území stavby do povodí vodního toku:
Sázava od Želivky po ústí (1-09-03).
Stavba přeložky trati mezi Tomicemi a Bystřicí u Benešova v rámci „Modernizace trati
Votice – Benešov u Prahy“ nezasahuje do záplavového území Konopišťského potoka.
Zájmové území stavby se nenachází v ochranném pásmu povrchového vodního
zdroje.
Stavba přeložky trati mezi Tomicemi a Bystřicí u Benešova s tunelem Tomice II
v rámci „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“ neprochází žádným ochranným
pásmem podzemního vodního zdroje hromadného zásobování ani ochranným
pásmem přírodních léčivých zdrojů.
Stavba se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 632 – Krystalinikum v povodí Střední
Vltavy.
V zájmovém území bylo dle posuzovaného materiálu provedeno místní šetření za
účelem vyhledání domovních studní, zjištění základních údajů o studnách a případně
zaměření hladiny podzemní vody. Místní šetření bylo provedeno v oblasti východně a
SV od trasy tunelu po tok Konopišťského potoka. Tzn. v oblasti, kde lze teoreticky
předpokládat maximální možné ovlivnění HG poměrů vlivem výstavby tunelu Tomice II
a zářezu přeložky.
Ve vzdálenosti cca 160 m východně od výjezdového (severního) portálu
projektovaného tunelu Tomice II se u stávající železniční trati v bezprostřední blízkosti
bývalého drážního domku nachází na pozemku p.č. 1631/2 kopaná domovní studna
S-1, která byla v minulosti využívána k zásobování tohoto objektu vodou.
Další studna (S-2) se nachází v blízkosti objektu (čp. 6) u hráze Opřetického rybníka
ve vzdálenosti cca 350 m vsv. směrem od trasy vedení tunelu. V době místního
šetření nebyl ke studni přístup. Vzhledem k umístění této studny v údolí
Konopišťského potoka, je předpokládáno, že se jedná o kopanou studnu, kterou je
zastižen mělký oběh podzemní vody v průlinově propustném kolektoru v kvartérních
sedimentech. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že vlivem stavby tunelu
Tomice II by s největší pravděpodobností nemělo dojít k negativnímu ovlivnění
domovní studny S-2.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je trochu nelogicky rozdělena do části C.1 v kapitole C.I.7 na str. 54 až 58,
kde je podrobný popis povrchových vod včetně inundačních území a podrobný
hydrogeologický popis, a na kapitolu C.II.2 na str. 63, kde je prakticky prezentován jen
určitý souhrn údajů z kapitoly C.I.7. Z věcného hlediska není nutno mít k prezentacím
v obou kapitolách závažnější připomínky. Podmínky ve vztahu k riziku ovlivnění
individuálních zdrojů podzemní vody jsou formulována v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.

C.2.3. Půda

Oznámení podrobně popisuje zemědělské půdy v zájmovém území, vysvětluje
bonitaci dle BPEJ a přehlednou tabulkovou formou přiřazuje potenciální zábory
k jednotlivým BPEJ podél katastrálních území. Analogicky je prezentována lesní půda
podle záborů v katastrech a oznámení zmiňuje rekultivaci dočasných záborů lesních
pozemků včetně způsobu zalesnění jako jamková sadba ruční do nepřipravené půdy
s doporučenými počty sazenic na 1ha ve skupinovité směsi, sazenice s balem krytokořenné. Dále prezentuje legislativní údaje ve vztahu k sazenicím a k pracem
v OP lesa.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným údajům k ZPF a půdám nelesním není nutno vznášet připomínky,
kapitola vyčerpávajícím způsobem doplňuje jen stručnou prezentaci v kapitole
B.II.1.ve vztahu k posuzovanému záměru a zájmovému území. Naopak prezentace
lesních pozemků zaostává za popisem půd nelesních, mohly být uvedeny skupiny
lesních typů z lesnické přílohy č. 4. Prezentaci některých legislativních souvislostí lze
pokládat za nadbytečnou.
Není patrné, proč kapitola C.2.3. posuzovaného materiálu je nazvána horninové
prostředí a půda, když v této kapitole o horninovém prostředí nejsou uváděny žádné
informace.

C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace poskytuje postačující informace o území z hlediska geomorfologických
poměrů a z hlediska regionálně geologického. Jsou uvedeny základní specifikace
týkající se tektoniky území, poddolovaných území a problematiky radonového rizika.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje
prakticky všechny rozhodující informace. Ze strany zpracovatele posudku není
k popisu této složky životního prostředí připomínek, protože na úrovni potřeb
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů v rámci úvodní fáze přípravy záměru
reprezentované procesem EIA lze informace označit za postačující s tím, že
zpřesnění průzkumných prací v rozsahu prezentovaném v dokumentaci je
požadováno pro další projektovou přípravu záměru, a to zejména ve vztahu ke
geologickým, inženýrsko-geologickým a hydrogeologickým průzkumům. V tomto
smyslu jsou formulována doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
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C.2.5. Fauna, flora, prvky dřevin rostoucí mimo les

Oznámení předkládá poměrně podrobný popis floristických a faunistických poměrů,
prezentuje biogeografickou charakteristiku s tím, že v bioregionu je zastoupena
ochuzená fauna kulturní krajiny Českomoravské vrchoviny.
Flora

Oznámení na str. 69 – 70 předkládá seznam celkem 120 druhů vyšších rostlin s tím,
že v rámci botanického průzkumu nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou floristickou charakteristiku lze pokládat za komplexní, s dostatečnou
vypovídací schopností pro hodnocení vlivů na floru, bez zásadních připomínek.
Přestože mezi prezentovanými druhy je řada druhů dřevin, není rozvedena žádná
charakteristika potenciálně dotčených mimolesních porostů dřevin. Rovněž s ohledem
na deklarovaný výskyt druhů s opačnými ekologickými nároky (druhy vlhkých
tužebníkových lad, lesní druhy, druhy polní a ruderální, druhy naopak vyloženě
suchomilné –např. rozchodník bílý a r. ostrý, jetel ladní) mohla být prezentována
základní charakteristika dotčených biotopů (např. ve smyslu katalogu biotopů ČR –
Chytrý, Kučera, Kočí, eds., 2001) nebo prezentace mohla být podána ve vztahu
k biotopům a stanovištím, dotčeným zájmovým územím stavby. Jsou postrádány
údaje, zda některé druhy rostlin jsou součástí některé kategorie červeného seznamu
(Procházka F, 2001, ed.) - srovnáním lze konstatovat, že žádný takový druh není mezi
zjištěnými taxony uveden. S ohledem na charakter dotčeného území lze jinak
prezentované floristické údaje v zásadě akceptovat jako orientační s tím, že je vhodné
ještě v jarním nebo časně letním aspektu v kontextu principu předběžné opatrnosti
dodatečně ověřit případné výskyty ochranářsky významnějších druhů rostlin.
Fauna

Oznámení (uznané jako dokumentace) v příslušné kapitole extrahuje hlavní výstupy
zoologického průzkumu, provedeného v pozdně letním a podzimním aspektu roku
2007 a doplněného rešeršními údaji autorů zoologického průzkumu. Je konstatováno
především:
§ Entomologický průzkum provedený v polovině září roku 2007 mohl pouze částečně
dokreslit představy o biologické hodnotě dotčeného území. Spektrum nalezených forem
bylo v důsledku nevhodné roční doby příliš omezené na vypovídající vyhodnocení,
například nemohl být vůbec posouzen arborikolní hmyz, stejně jako většina druhů, které
se v sezóně nacházejí na bylinné vegetaci. Ze zástupců čeledi střevlíkovitých (Carabidae),
kteří jinak slouží jako jedna z modelových skupin se podařilo na celém území nalézt pouze
30 druhů, z toho 22 druhů náležejících do kategorie E – eurytopní, 8 druhů z kategorie A –
adaptabilní a žádný druh ze skupiny R – reliktní. Za nejzachovalejší a nejhodnotnější
stanoviště na daném území lze považovat koryta drobných vodních toků a jejich okolí,
smíšený porost v jižní části hodnoceného území a lesní okraje s výskytem vzrostlých
listnatých dřevin. Bez zajímavosti není ani přirozenou sukcesí stabilizovaná a opětovně
narušená navážka zeminy. Zejména v lesních typech stanovišť byly zaznamenány zvláště
chráněné druhy z kategorie O, jmenovitě mravenci rodu Formica. Příloha č. 2 dále
upozorňuje na hodnotné okraje lesních porostů (přítomnost dubů, lip) a přírodě blízký
smíšený les v blízkosti zahloubeného koryta, nelze vyloučit nálezy i vzácnějších druhů
xylofágních, včetně druhů zvláště chráněných.
§ Křížené vodní toky nejsou vhodné pro výskyt ryb
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§ Z obojživelníků předpokládán výskyt zimujících čolků obecných, mimo reprodukční
prostory, dále ropuchy obecné (analogie) a skokana hnědého.
§ Z plazů zjištěna ještěrka obecná (Lacerta agilis) – SO – zjištěna na lokalitách ke konci
trasy v kontextu napojení na stávající trať, dle autorů je pravděpodobný její ostrůvkovitý
výskyt prakticky v celé délce původní trati, kde v okolí kolejiště nachází vhodná stanoviště
(dokladovány další pravděpodobné výskyty, zejména partie přiléhající z východu ke
kolejišti od nivy Konopišťského potoka, v přechodových partiích při jižním ukončení
řešeného území, při okrajích všech lesních ploch (v návaznosti na bezlesí) a v okolí bývalé
úvozové cesty. Dále předpokládán výskyt silně ohroženého slepýše křehkého (Anguis
fragilis), kromě otevřených obdělávaných ploch lze tento druh očekávat v podstatě na
všech typech zdejších stanovišť (lesní pozemky a jejich okraje, louky,trať a její okolí, okolí
vodotečí,...). Jeho výskyt se však potvrdit nepodařilo (skrytý způsob života). Užovka
obojková (Natrix natrix) zjištěna na lokalitě 11 poblíž toku, její výskyt však lze předpokládat
prakticky kdekoliv. Upozorněno na výskyty silně ohrožené užovky hladké (Coronella
austriaca) zjištěna na lokalitách u stávající trati na náspu v jižní části řešeného koridoru a
v přechodových lokalitách, je konstatováno, že s velkou pravděpodobností ji však lze
očekávat na stejných stanovištích, jaká jsou uvedena u ještěrky obecné.

§ V rámci ornitologického průzkumu oznámení včetně přílohy prezentuje celkem cca
50 druhů ptáků , ze zvláště chráněných druhů uvádí:
Ø Včelojed lesní (Pernis apivorus) – SO – lesní druh, pozorován na přechodových
plochách při jižním okraji zájmového území, které mu slouží jako loviště.
Ø Koroptev polní (Perdix perdix) – O – zjištěna na lokalitách v polních kulturách a na
ruderálních ladech, dále v přechodových plochách při jižním okraji zájmového území.
Ø Křepelka polní (Coturnix coturnix) – SO – viz předchozí druh.
Ø Ťuhýk obecný (Lanius collurio) – O – pozorován byl na lokalitách přechodových v jižní
části území
Ø Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) – O – viz předchozí druh.
Ø Pěnice vlašská (Silvia nissoria) – SO – tento vzácný druh roztroušených křovin byl
pozorován v okrajových partiích vysokého náspu stávající trati nad údolím toku a
v uřezuj stávající trati s křovinami.
Ø Krutihlav obecný (Jynx torquilla) – SO – pozorován v jižní části přechodových území a
okraje převážně borosmrkového lesa.

§ Ze savců dokladovány po jednotlivých úsecích trati pravděpodobné a doložené
výskyty celkem cca 25 druhů savců,v blízkém okolí koridoru zjištěn výskyt dvou
druhů netopýrů netopýra rezavého (Nyctalus noctula)* – SO a netopýra vodního
(Myotis daubentonii)* - SO – kontext úseku trati procházející lesními porosty.
V obou případech se jedná se o tzv. stromové druhy netopýrů, kteří využívají jako
úkryty především stromové dutiny. Dutiny jsou využívány jak v letním období jako
reprodukční úkryty kolonií samic s mláďaty, tak v době tzv. přeletů v jarních a
podzimních měsících, upozorněno na doupné stromy ve starších lesních porostech.
Je předpokládán výskyt ohrožené veverky obecné (Sciurus vulgaris).
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na situaci v rámci průzkumů, kdy s ohledem na požadavky oznamovatele
nebylo možno dořešit průzkumy v jarním aspektu roku 2008, což autoři otevřeně a
korektně deklarují. Lze konstatovat snahu po komplexním postižení stavu bioty
z hlediska obratlovců, absenci podrobnějšího entomologického průzkumu lze
zdůvodnit méně vhodným obdobím druhé poloviny vegetačního období, v tomto
kontextu a vzhledem k deklarovaným předpokladům (okraje lesa apod.) pokládá
zpracovatelský tým posudku za účelné v jarním a časně letním aspektu roku 2009
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zoologický průzkum aktualizovat a tak vytvořit předpoklady pro konkretizaci podmínek
pro vlastní provádění stavby. Na druhé straně lze konstatovat, že byl proveden
poměrně podrobný průzkum pro celý úsek koridoru Tábor – Benešov v roce 2002 a
řešený úsek je jen místní územní variantou oproti celkově posuzovanému úseku
koridoru. Výstupy oznámení potvrzují, že s ohledem na dílčí úpravu koridoru bylo
provedeno jemnější měřítko průzkumu, které je vhodné ještě aktualizovat ve vhodnější
době vegetačního období za účelem získání objektivnějších údajů pro případnou
korekci podmínek pro provádění stavby. Na základě výše uvedeného rozboru je
navrženo následující doporučení do návrhu stanoviska:
• v dalším stupni projektové dokumentace zajistit aktuální zoologický doprůzkum řešeného
území v jarním a letním aspektu odborně způsobilou osobou s důrazem na bezobratlé,
obojživelníky, plazy, ptáky (s důrazem na možná hnízdění v koridoru trasy) a netopýry (s
důrazem na možné doupné stromy) v zájmovém území před vlastním zahájením stavby a na
základě tohoto průzkumu konkretizovat doporučení pro fázi přípravy a realizace záměru
z hlediska prevence a minimalizace vlivů na populace ochranářsky významných druhů
živočichů

Další doporučení jsou rozvedena v komentářích, týkajících se vlivů na faunu a
ekosystémy, v kontextu doporučení, navrhovaných zoologickým průzkumem.
Ekosystémy

Kapitola stručně popisuje charakter ekosystémů dotčeného území s tím, že se jedná
zejména o ekosystémy s převahou polních plodin a pozemků s funkcí hospodářského
lesa. Je rozvedena stručná charakteristika některých stanovišť s přítomností
dřevinných porostů (lesních nelesních). Dále je deklarováno, že záměr nekříží prvky
ÚSES.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve spojení s textem kapitoly o floře a fauně lze prezentované formulace v zásadě
akceptovat. Kapitola mohla být vybavena bližším popisem ekosystémů, například
alespoň přiřazením k biotopům např. dle katalogu biotopů ČR navazujících na
meliorační strouhu. Jinak bez připomínek.
C.2.6. Krajina a krajinný ráz

Dokumentace předkládá stručný popis posuzovaného krajinného prostoru v rámci
kapitoly C.I.5 na str. 51 až 52 s tím, že shrnuje základní krajinné a krajinářské aspekty
okolí posuzované stavby s důrazem na dlouhodobé antropogenní využívání, na úrovni
oblasti krajinného rázu. Deklaruje především konstituci krajiny jako typické mozaiky se
zbytkovými lesními enklávami, klasifikovanou na dvou úrovních; při hrubé diferenciaci
území je tvořena relativně celistvými plochami lesů, sídelních útvarů a zemědělské
půdy, dále členěnými liniovými elementy pozemních komunikací a vodních toků. při
detailnějším pohledu se míra prostorové heterogenity dále výrazně nezvyšuje
především díky nízkému zastoupení reliéfem podmíněných elementů
uvnitř
zemědělských kultur (remízy, liniové i rozptýlené dřevinné formace,...), obecně je
dokládána nižší atomizace zemědělské půdy, vysoký podíl trvalých travních porostů,
apod. Dále je prezentováno, že celistvějšími a plošně rozsáhlejšími elementy jsou
pouze lesy, které pokrývají vesměs nejstrmější svahy a naopak zemědělské pozemky
jsou soustředěny v partiích relativně rovinatějších, níže položených, v okolí sídelních
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útvarů. Významné sídelní útvary jsou situovány převážně podél historických
zemských cest. V dotčeném krajinném prostoru nejsou evidovány žádné kulturní
památky. Rovněž se zde nevyskytují žádné památkové rezervace ani památkové
zóny. Z hlediska negativních dominant kulturního charakteru je zdůrazněna silnice
I/3, která dispozicí a prostorovými parametry narušuje harmonické měřítko a
harmonické vztahy.
Dále Oznámení prezentuje podrobný popis přírodního parku Džbány-Žebrák (vznikl
vyhláškou OkÚ Benešov v roce 1996), z východu navazující na zájmové území , který
je dle Oznámení charakterizován celkovou plochou 53 km2 mezi Voticemi, Jankovem,
Líšnem a Tolicemi s tím, že dominantou přírodního parku je vrchol Džbány (688 m n.
m.) a lesnatý hřeben vrcholu Žebrák (585 m). Charakter krajiny připomíná podhorskou
oblast s velkými lesními komplexy, které doplňují rozsáhlé louky s bohatými
prameništi a remízky a neméně významné soustavy rybníků zejména na
Olbramovicku a Jankovsku.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text mohl prezentovat metodicky sofistikovanější popis jednotlivých charakteristik
(přírodní, kulturně historická, estetická) krajinného rázu místa či oblasti (podle úrovně
dotčeného krajinného prostoru) a specifikovat významnost a hodnotu jednotlivých
znaků krajinného rázu (řešeno až v kapitole vlivů na str. 97 až 98.
I přes uvedené výhrady lze prezentované obecněji pojaté formulace popisné části
pokládat za odůvodněný vstup pro hodnocení vlivů záměru na krajinu. Popis
přírodního parku je korektní, hranice mohla být vyznačena do prezentované mapy
(situace) faktorů životního prostředí nebo do prezentované přehledné situace stavby.

C.2.7. Hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že záměrem vzhledem k jeho lokalizaci mimo intravilán obcí
nebude dotčen hmotný majetek.
Záměrem nejsou dotčeny kulturní památky a není předpoklad objevu archeologických
památek. Přesto je území, na kterém se stavba uskuteční, nutné pokládat za území s
archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2, zákona č.20/1987 Sb. Během
stavebních prací může dojít k archeologickým nálezům a proto je nutné zabezpečit
archeologicky dozor na stavbě. Povinností investora je splnit požadavky, které ukládá
§22 a §23 zákona č.20/1987 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace v této kapitole obsahuje veškeré náležitosti a obsahově k ní není
připomínek. Povinnosti vyplývající ze zákona č.20/1987 Sb. musí investor plnit bez
ohledu na režim posuzování vlivů na životní prostředí.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace konstatuje, že vlastní přeložka trati se nachází ve volné krajině, v užším
měřítku relativně neobydlené. V širším pohledu se objevuje středně hustá síť osad a
menších obcí, na severu pak menší město Bystřice u Benešova. Z hlediska
ekologické stability se jedná o území ovlivněné zemědělskou činností. Stavba se
pohybuje v dopravním koridoru stávající silnice I/3 a stávající železnice Praha –
České Budějovice. Pouze dojde ke změně vedení stávající železnice, s nezbytným
záborem pozemků, kde se nyní nachází les, louky i orná půda. Z hlediska hlukové
nebo imisní zátěže je možné konstatovat, že provoz železnice je bez vlivu
(neexistence lidských obydlí poblíž modernizovaného úseku). Vlastní stavba ovšem
vliv mít bude, podél přístupových a objízdných tras se kvalita ovzduší i hluková zátěž
dočasně zhorší v období výstavby.
Dále posuzovaný materiál konstatuje, že území, ve kterém se přeložka realizuje
(přeložka, která se podstatně odchyluje od současné trati, měří 900 m, maximální
vzdálenost od současné polohy trati je 100 metrů) není z hlediska ochrany přírody a
krajiny něčím výjimečné. Nenacházejí se zde zvláště chráněná území ani jiné
chráněné plochy (např. registrovaná VKP apod.) Navržený záměr kříží občasnou
vodoteč a vodoteč Plchovka a vyvolává zábor pozemků plnících funkci lesa.
Z hlediska lesních porostů jde většinou o porost borovic a líp.
S ohledem na ustanovení odst. 1, § 12, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny lze považovat vlivy navržené přeložky na znaky a hodnoty krajinného rázu za
relativně slabé.
V případech portálů navrženého tunelu je třeba jej upravit způsobem, který by
minimalizoval technickou strohost a zlepšil jejich začlenění do krajiny.
Na základě dostupných informací posuzovaný materiál konstatuje, že kvalita životního
prostředí v dotčeném zájmovém území je relativně vysoká. Prostředí není zatěžováno
nad únosnou míru a ve většině ukazatelů poskytuje dostatečný prostor pro absorpci
zátěže vyvolané realizací stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Otázka
nutných doplňujících průzkumů je řešena odpovídajícími doporučeními
zpracovatelského týmu posudku v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

Dokumentace konstatuje, že zdravotní rizika na obyvatelstvo jsou způsobena:
§
§

hlukem a vibracemi
imisemi výfukových plynů

Z hlediska hluku a vibrací dokumentace konstatuje, že v době výstavby řešeného
úseku stavby bude pravděpodobně probíhat i výstavba dalších částí (i ražba tunelů)
stavby „Modernizace trati Votice – Benešov“, jejíž dopravní trasy budou také vedeny
po komunikaci I/3 a II/121. Je však pravděpodobné, že ani další obdobné zvýšení
dopravní zátěže nepřinese výrazné zvýšení hlukové zátěže. V době stavby
doporučuje posuzovaný materiál provést měření hluku na I/3 i na II/121 a v případě
překročení hygienických limitů přijmout patřičná opatření.
Posuzovaný materiál dále poukazuje na skutečnost, že i když se nejbližší zástavba
nachází před portály ve vzdálenostech 305-500m, budou se akustické účinky trhacích
prací šířit ústím tunelů i do vzdálenějšího okolí. Proto je třeba respektovat stanovené
hygienické limity dle hygienického předpisu č.148/2006 Sb.
Dále je uvedeno, že měření akustických účinků trhacích prací je součástí kontroly
technologie trhacích prací k ověření správnosti používaných náloží. Akustické účinky
tj. vysokoimpulsní hluk od odstřelu budou prošetřeny na nejbližší zástavbě Opřetic,
k prokázání dodržení hygienických limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb,
stanovených pro noční dobu.
Ve vztahu k provozu je uvedeno, že se chráněný venkovní prostor staveb ani
chráněný venkovní prostor nenacházejí v blízkosti řešeného území, takže není hluk
z provozu stavby pro dané území významný.
Z hlediska ovzduší lze dle posuzovaného materiálu předpokládat vznik emisí jak
z plošných (plochy ZS), tak liniových zdrojů. Materiál z ražby tunelu bude převážně
ukládán do lomu Zapa v katastru obce Beztahov. Trasa povede po účelové (stavba) a
místní komunikaci k silnici I/3. Po silnici I/3 vede dále směrem na Votice, kde odbočí
na Votice a po komunikaci II/121 povede přes Votice až k odbočení na místní
komunikaci směr Beztahov, po které vede až k odbočce do lomu Zapa. Z uvedených
hodnot je dle posuzovaného materiálu patrné, že emisní příspěvky pro dané
znečišťující látky z dopravy vyvolané odvozem materiálu z výstavby tunelu Tomice II
jsou velmi malé a jejich vliv na imisní situaci v okolí přepravní trasy je zanedbatelný.
Ve vztahu k provozu je uvedeno, že stávající jednokolejný úsek trati je již elektrizován
a proto za provozu se nepředpokládají vlivy na kvalitu ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na veřejné zdraví vyplývá ze situování
záměru v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Je proto tudíž zjevné, že etapa
provozu jak z hlediska vlivů na obyvatelstvo prostřednictvím hlukové zátěže, tak i
z hlediska imisní zátěže je buď nevýznamná (hluk) nebo nenastává (ovzduší).
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To je nepochybně důvodem, proč součástí posuzovaného materiálu není autorizované
posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví tak, jak to je u záměrů v kategorii I.
vyžadováno. Jedná se tedy o metodické pochybení zpracovatelů posuzovaného
materiálu, které je akceptováno pouze z již uvedených důvodů a taktéž s odkazem na
vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví. Zpracovatelský tým posudku dospěl
k závěru, že i přes striktní nenaplnění dikce zákona lze absenci studie vlivů na veřejné
zdraví akceptovat, protože by nepřinesla žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit
závěr procesu posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska vlivů na veřejné zdraví
v etapě provozu.
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace konstatuje, že v období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování
ovzduší vlastní prostor staveniště, kde bude docházet k produkci znečišťujících látek
z provozu stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních
mechanismů a z nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečištění budou
pohyby nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje budou po časově
omezenou dobu poměrně významně působit na své nejbližší okolí. Z posuzovaného
materiálu vyplývá, že stanovené množství odváženého materiálu při realizaci tunelu
Tomice II je 72 685 m3. Materiál bude převážně ukládán do lomu Zapa v katastru obce
Beztahov. Navážený materiál na stavbu tunelu (beton) je uvažován v objemu cca
3 000 m3. Trasa povede po účelové (stavba) a místní komunikaci k silnici I/3. Po
silnici I/3 vede dále směrem na Votice, kde odbočí na Votice a po komunikaci II/121
povede přes Votice až k odbočení na místní komunikaci směr Beztahov, po které
vede až k odbočce do lomu Zapa.
Dále jsou uvedeny bilance emisí na jednotlivých zvolených úsecích komunikací.
Z uvedených hodnot je dle posuzovaného materiálu patrné, že emisní příspěvky pro
dané znečišťující látky z dopravy vyvolané odvozem materiálu z výstavby tunelu
Tomice II jsou velmi malé a jejich vliv na imisní situaci v okolí přepravní trasy je
zanedbatelný.
Ve vztahu k etapě provozu posuzovaný materiál konstatuje, že již stávající
jednokolejný úsek trati je elektrizován. Po uvedení stavby přeložky Tomice II se
nepředpokládají vlivy na ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku
K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru na imisní situaci není ze strany
zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Taktéž lze dle zpracovatelského týmu posudku predikovat, že při dodržení doporučení,
ve vztahu k omezování sekundární prašnosti by etapa výstavba neměla představovat
zdravotní riziko z hlediska imisní zátěže.
Pro minimalizaci negativních vlivů výstavby hodnoceného záměru na zdraví
obyvatelstva a narušení faktorů pohody doporučuje zpracovatelský tým posudku
následující opatření:
• hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu na
všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace na
staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně
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• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při bouracích a terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl
vlhký, respektive aby byl zkrápěn
• místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace v zásadě klasickou hlukovou studii pro etapu výstavby neobsahuje.
Pouze verbálně je provedeno o vyhodnocení hlukové zátěže pro etapu výstavby se
závěrem, že podél odvozových tras není nutné provádět speciální protihluková
opatření podél odvozových tras. Současně je však uvedeno, že v době výstavby
řešeného úseku stavby bude pravděpodobně probíhat i výstavba dalších částí (i
ražba tunelů) stavby „Modernizace trati Votice – Benešov“, jejíž dopravní trasy budou
také vedeny po komunikaci I/3 a II/121.
Posuzovaný materiál dále konstatuje, že i když se nejbližší zástavba nachází před
portály ve vzdálenostech 450-550m, budou se akustické účinky trhacích prací šířit
ústím tunelů i do vzdálenějšího okolí. Proto je třeba respektovat stanovené hygienické
limity dle hygienického předpisu č.148/2006 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že ve vztahu k etapě provozu není z hlediska
vyhodnocení hlukové zátěže připomínek.
Dle názoru zpracovatelů posudku tak jediným diskutovaným tématem může být hluk
z etapy výstavby. Posuzovaný materiál nepovažoval za nutné vypracovat hlukovou
studii pro etapu výstavby ze samotného prostoru stavby s odůvodněním dostatečné
vzdálenosti stavby od obytné zástavby.
Jak již bylo uvedeno v úvodní části posudku, posuzovaný materiál na str. 28 uvádí
množství odváženého materiálu při realizaci tunelu Tomice II na 72 685 m3. Na str.36
posuzovaného materiálu je uvedeno, že v souvislosti s výstavbou vjezdového a
výjezdového portálu a s raženým úsekem tunelu vznikne cca 80 291 tun rubaniny. Na
téže stránce je uvažováno s nespecifikovaným objemem výkopové zeminy. Na
základě výše uvedených skutečností je doporučeno, aby v dalších stupních projektové
dokumentace byla podrobněji dokladována bilance všech skrývkových a výrubových
materiálů, tomu odpovídající zpřesněné bilance vyvolaných nároků na dopravu jakož i
podrobnější způsob využití těchto materiálů, pokud nebudou využity při rekultivacích
stávající trati. Při formulování podmínky je zohledněno i stanovisko obce Olbramovice.
V úvodu posudku bylo poukázáno na to, že posuzovaný materiál pouze uvádí
navrhované plochy pro recyklaci bez vyhodnocení nejvhodnější lokality pro recyklaci
z hlediska imisní a hlukové zátěže. Proto je v rámci posudku formulováno doporučení
ke konečnému výběru plochy pro umístění recyklační základny tak, aby bylo
dokladováno, že provozem recyklační linky nedojde k nadlimitnímu ovlivnění nejbližší
obytné zástavby z hlediska hlukové a imisní situace včetně realizace všech opatření
směrujících k omezování emisí tuhých znečišťujících látek.
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Zpracovatelé posudku soudí, že je třeba po výběru zhotovitele stavby doložit hlukovou
studii i se zohledněným synergických efektů ostatních staveb v rámci „Modernizace
trati Votice – Benešov“.
Obdobně lze považovat za nezbytné, aby byla uspokojivě vyřešena problematika
trhacích prací ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě.
Na základě výše uvedeného rozboru jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy záměru
podrobněji dokladovat bilance všech
skrývkových a výrubových materiálů, tomu odpovídající zpřesněné bilance vyvolaných
nároků na dopravu jakož i podrobnější způsob využití těchto materiálů, pokud nebudou
využity při rekultivacích stávající trati; v rámci rekultivací zohlednit požadavek obce
Olbramovice na rekultivaci zářezu v k.ú. Tomice u Votic

•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)

•

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi,
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

•

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním
šetřením po ukončení stavby

•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras a konečných přepravních nároků bude akustická studie pro etapu
výstavby, která bude zohledňovat i případné další přepravní nároky v rámci stavby
„Modernizace trati Votice – Benešov“ a dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu
výstavby

•

součástí další projektové přípravy záměru bude dokladování konečného výběru ploch pro
recyklační základny včetně dokladování skutečnosti, že jejich provoz hlukově a imisně
významně neovlivní případnou nejbližší obytnou zástavbu; v rámci provozu recyklační
základny budou uplatněna podle povahy procesu veškerá opatření na omezování tuhých
emisí

•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací

•

technologie trhacích prací musí být v prováděcí dokumentaci zvolena tak, aby byla
zajištěna maximální bezpečnost pracovníků a zařízení v blízkosti čelby

•

pro návrh trhacích prací vyjít ze zpracovaného souboru vstupních hodnot a nálože
dimenzovat s přihlédnutím ke zvolené technologii respektive postupu trhacích prací

•

v rámci další projektové přípravy záměru bude vypracován systém metodiky a měření
kontroly účinků trhacích prací tak, aby bylo jednoznačně stanoveno zatížení jednotlivých
nejbližších objektů obytné zástavby, jakož i tělesa skládky TKO Bystřice u Benešova (pro
vyloučení rizika úniku skládkových výluhů v případě poškození zemního těsnění skládky
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TKO) ; tato měření budou tvořena komplexem metodik sledujících různé fyzikální veličiny,
na jejichž základě se posuzuje vliv trhacích prací na objekty a zařízení: měření seismických
účinků trhacích prací, pasportizace okolních objektů, deformometrické měření na trhlinách
objektů, geodetické-nivelační měření na objektech a akustická měření
•

stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7 do 21 hodin; hlučné práce
doporučujeme provádět maximálně v době od 8 do 17 hodin.

•

důsledně dodržovat dobu nasazení nejhlučnějších strojů, tj. vrtné soupravy pro pilotáž a
vrtné soupravy pro kotvení.

•

po dobu provádění trhacích prací budou měřeny akustické účinky trhacích prací u nejbližší
obytné zástavby v Opřeticích

•

v době stavby bude provedeno měření hluku na I/3 i na II/121 a v případě překročení
hygienických limitů budou přijata patřičná opatření

•

při povrchových odstřelech v hloubených úsecích je třeba vyloučit nadměrný rozlet
horniny do okolí, proto bude rozpojovaný blok překrýván tkaninou, sítí apod.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ve vztahu k uvedenému bodu z posuzovaného materiálu vyplývají následující
skutečnosti, týkající se případného negativního ovlivnění vod během výstavby kdy
může potenciálně dojít k negativnímu ovlivnění:
a) kvality:
-

-

únik závadných látek do horninového prostředí (např. ropné látky ze stavebních
mechanizmů) je možný v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru.
únik závadných látek do vodního toku (např. ropné látky ze stavebních mechanizmů,
splavení zeminy či stavebních materiálů, nekontrolované vypouštění technologických vod,
důlních odčerpávaných vod např. znečištěných výluhy z betonu a vod odtékajících
z recyklačních ploch) je možný v důsledku technické závady či selhání lidského faktoru.
únik skládkových výluhů do horninového prostředí v případě poškození zemního těsnění
skládky TKO Bystřice u Benešova v důsledku trhacích prací při výstavbě zářezů a tunelu
přeložky trati

b) režimu:
-

-

projektovaná stavba zářezů přeložky trati mezi Tomicemi a Bystřicí u Benešova a tunelu
Tomice II ovlivní hydrogeologické poměry v okolí trasy tunelu, především v důsledku
poklesu úrovně hladiny podzemní vody v blízkosti stavby
z hydrogeologického posouzení vyplývá, že dosah ovlivnění úrovně hladiny podzemní vody
v okolí stavby tunelu nelze přesněji určit

Posuzovaný materiál dále konstatuje, že rozsah vlivu na režim podzemních vod a
dobu jeho působení bude především záviset na stupni rozpukání a porušení
podložních granitických hornin, zastižení preferenčních cest proudění podzemní vody
a směru proudění, případně na intenzitě trhacích prací.
Posuzovaný materiál dále konstatuje, že vzhledem k tomu, že stavba tunelu může
vyvolat především režimové ovlivnění objektů podzemních vod v zájmové oblasti, je
možné ovlivnění zásobování části obyvatelstva vodou především v nejbližším okolí
stavby.
Posuzovaný materiál uvádí, že ve vzdálenosti cca 160 m východně od výjezdového
(severního) portálu projektovaného tunelu Tomice II se u stávající železniční trati
v bezprostřední blízkosti bývalého drážního domku nachází na pozemku p.č. 1631/2
kopaná domovní studna S-1, která byla v minulosti využívána k zásobování tohoto
objektu vodou. Další studna (S-2) se nachází v blízkosti objektu (čp. 6) u hráze
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Opřetického rybníka ve vzdálenosti cca 350 m vsv. směrem od trasy vedení tunelu.
V době místního šetření nebyl ke studni přístup. Vzhledem k umístění této studny
v údolí Konopišťského potoka, je předpokládáno, že se jedná o kopanou studnu,
kterou je zastižen mělký oběh podzemní vody v průlinově propustném kolektoru
v kvartérních sedimentech. Další domovní studny (pravděpodobně převážně kopané)
se nacházejí v oblasti zástavby Opřetic na druhé straně údolí Konopišťského potoka
v širším východním a sv. okolí zájmového území, tzn. v území kde již nehrozí
ovlivnění HG poměrů vlivem stavby tunelu.
V posuzovaném materiálu se dále konstatuje, že podzemní (průsaková) a srážková
voda z odvodnění je příkopy svedena vyjmenovaných vodních toků.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Z hlediska minimalizace rizik ovlivnění režimu proudění podzemních vod je pro další
přípravu záměru formulováno následující doporučení:
• prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního prostředí
či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických poměrů, odvod drenážních
vod z navrhovaného tunelu ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody v okolí tunelu
a v rámci další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících s ovlivněním režimu
podzemních vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelových tubusů
• v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit stanoviska správce vodních toků, do kterých bude svedena
průsaková a srážková voda
• součástí další projektové přípravy záměru
bude na základě provedeného
hydrogeologického průzkumu pasportizace povolených individuálních vodních zdrojů
potenciálně ohrožených záměrem včetně konkrétních návrhů všech kompenzačních opatření
za případnou ztrátu vody v těchto individuálních vodních zdrojích

Z popisné části dokumentace vyplývá, že záměr z hlediska výstavby je v kontaktu
s vodními toky. Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí respektive výstavbou
vyžadují vytvoření nezbytných ploch zařízení stavenišť. Z hlediska ochrany vodních
zdrojů bude nezbytné zajistit nutné manipulační plochy způsobem, minimalizujícím
riziko ohrožení vod. Předkládaným posudkem
jsou prezentována následující
doporučení:
• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek
závadných vodám pro období výstavby“ který bude zpracován v souladu se zákonem o
vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu
• pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen k odsouhlasení
povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

• na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky škodlivé
vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti
vodních toků odváženy

• na plochách zařízení stavenišť

v blízkosti vodních toků budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
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Lze předpokládat, že v etapě výstavby je možné očekávat potenciálně kontaminované
srážkové vody z prostoru stavebních dvorů a splaškové odpadní vody v areálech
stavebních firem. Z hlediska likvidace těchto odpadních vod je navrženo respektování
následujících opatření:
• zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC
• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit usazovací
nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
pokud budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na odpovídajících ČOV
• kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu
• v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani
jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či
vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• odstavné plochy stavebních mechanizmů a nákladních vozidel budou vybaveny prostředky
pro odstranění případné havárie
• nádrže stavebních mechanizmů budou zabezpečeny proti krádežím pohonných hmot
• obsluhy vozidel, stavebních mechanizmů a drobné mechanizace jsou povinny průběžně
kontrolovat technický stav těchto strojů a zjištěné závady ihned odstraňovat
• v případě vypouštění podzemních průsakových vod (nejsou odpadními vodami ve smyslu
zákona 254/2001 Sb.) do vodního toku a dešťové kanalizace během výstavby musí být
dodrženy ukazatele a limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 61/2003 (229/2007) Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod; vody
mohou být vypouštěny do recipientu po usazení nerozpuštěných látek v dostatečně
dimenzovaných usazovacích jímkách; podle navržené kvality vypouštěných vod či existence
možnosti znečištění v důsledku havárie strojních mechanizmů bude součástí předčištění
také dostatečně dimenzované zařízení k odlučování lehkých látek
• kvalita vypouštěných odčerpaných průsakových vod do dešťové kanalizace či vodního toku
musí být monitorována odběrem vzorků vody v místech před napojením do kanalizace či
vyústěním do vodního toku

D.I.5 Vlivy na půdu

Vlivy na ZPF
Dokumentace konstatuje, že vliv stavby na zemědělský půdní fond (ZPF) během
výstavby bude spočívat ve vlastním trvalém záboru a dočasném dlouhodobém záboru
zemědělské půdy. Celkový trvalý zábor ZPF vyvolaný stavbou činí 2,6516 ha a
2,1580 ha dočasného záboru nad 1 rok. Z hlediska třídy ochrany bude trvalý zábor
činit 0,8621 ha na II. třídě ochrany a 1,7895ha. na IV. třídě ochrany. Dočasné zábory
nad 1 rok jsou navrženy z 98% na IV. třídě ochrany, zbytek na V. třídě ochrany. Dále
jsou dokladovány bilance skrývky kulturních vrstev půdy a jsou popsány způsoby
rekultivace po dokončení stavby.
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Vlivy na PUPFL
Z hlediska vlivů na lesy je opětovně prezentována tabulka záborů PUPFLu
s komentářem ve vztahu k dotčeným lesním hospodářským celkům. Dále je
konstatováno, že navržená stavba od vjezdového portálu tunelu Tomice II cca 160m
prochází pod pozemky plnícími funkci lesa. V této části je tunel veden v hloubce 611m pod stávající úrovní terénu, báze výkopu hloubeného úseku tunelu je vedena
v úrovni cca 7 – 13 m pod hladinou podzemní vody. Na základě stručného rozboru
ovlivnění podzemních vod je ve vztahu k lesům především konstatováno, že nad
raženou částí tunelu se nacházejí borovice a lípy s kvalitní kořenovou strukturou,
takže případné snížení hladiny vody k bázi tunelu by mohlo znamenat zasychání
stromů nad tunelem. Proto oznámení navrhuje před stavbou provést vyhodnocení
stávajícího stavu lesních porostů nad raženou částí tunelu a po dobu stavby provádět
monitoring těchto stromů a v případě zasychání stromů projednat s vlastníky lesa
náhradu škod.
Další vliv na lesní porosty bude od provádění trhacích prací při výstavbě tunelu. Na
základě rozboru tzv. izoseist je deklarováno, že vzhledem k předpokládaným
hodnotám průběhu seismického vlnění není předpokládáno ovlivnění lesních porostů
nad raženými částmi tunelu. Nad vlastním tunelem oznámení deklaruje dle
doložených výpočtů vytvoření poklesové kotliny o hloubce do 5 mm. Vzhledem k této
hodnotě není předpokládáno ovlivnění lesních porostů nad tunelem.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Vlivy na ZPF
Ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na zábor ZPF lze konstatovat,
že pro další přípravu záměru lze doporučit respektování následujících opatření:
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany ZPF,
vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských ploch
v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového plánu
• v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejímu
znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování

Vlivy na PUPFL
Vlivy na lesní pozemky jsou prezentovány korektně, další pasáže textu se týkají spíše
již ovlivnění lesních porostů jako ekosystémů, než jako pozemků, s uvedenými
formulacemi je možné vyslovit v zásadě souhlas. Navržená doporučení jsou do
výstupů posudku převzata.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Dokumentace se z hlediska textové části dokumentace touto problematikou nijak
podrobněji nezabývá.
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Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou č.
294/2005 Sb; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

v rámci další přípravy záměru bude štěrkové lože a zeminy tvořící železniční svršek a
spodek v areálu záměru hodnoceno podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a vyhl. 376/2001 Sb.; rozsah zkoušek bude vycházet z tabulky č.6.1.
z vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a bude doplněno
o ukazatele z tabulek 2.1, 4.1 a 10.1 z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady; ekotoxicita bude ověřována v rozsahu tabulky č.10.2
z vyhlášky č. 294/2005 Sb.

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

v případě, že při provádění stavebních úprav dojde ke splavení stavebních materiálů či
stavebních odpadů do koryta toku, budou tyto neprodleně odtěženy tak, aby ani krátkodobě
nedošlo ke změně odtokových poměrů a jakosti vod; každá taková skutečnost, kdy bude
nutno zasáhnout do koryta toků, bude oznámena příslušným institucím dle havarijního
plánu

•

nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba.

•

míchání jednotlivých komponentů nátěrů bude probíhat v zaplachtovaných prostorách

•

prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do
vodotěsného kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití respektive odstranění

Jak vyplývá z popisné části posuzovaného materiálu, že stavba je situována
v blízkosti skládky komunálního odpadu. Z posuzovaného materiálu vyplývá, že ke
kontaktu se skládkou dochází blízkosti navržené stavby v km 126,2 vlevo.
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Dokumentace dále konstatuje, že navržená přeložka trati nezasahuje do rozvojové
plochy skládky ani do stávající skládky.
O doplňující podklady k této problematice byl požádán projektant záměru, který sdělil
následující skutečnosti:
Firma SUDOP PRAHA a.s. zpracovala pro investora SŽDC s.o. projektovou dokumentaci
na novou přeložku trati v úseku Tomice – Bystřice tzv. „Zpřesnění technických řešení“,
která je vedena v poloze západně od stávající trati a připravována v návaznosti na
projekční přípravu stavby IV. železničního koridoru „Modernizace trati Votice –
Benešov u Prahy“.
V rámci tohoto řešení je vedena nová dvojkolejná železniční trať v dotyku s areálem
skládky komunálního odpadu. Tento areál se má dle dostupných informací rozšiřovat
o tzv. druhou etapu. V současnosti jsou zde již provedeny hrubé terénní práce, které
předznamenávají rozšířenou podobu skládky. Projektant provedl geodetické
zaměření uvedeného prostoru pro přesné usazení trasy železnice ve vztahu k areálu
skládky.
Po dopravní stránce je v současném stavu ve směru od křižovatky se silnicí I/3 a silnicí
III/00331 od Petrovic vedena stávající místní komunikace ke skládce komunálního
odpadu a dále v pokračování ke stávajícímu drážnímu tělesu. Zde dochází
k mimoúrovňovému křížení pod stávajícím železničním mostem v ev. km 126,120.
Místní komunikace – polní cesta je dále vedena směrem do údolí k rybníkům směr
Opřetice. Zmiňovaná komunikace, která leží na k.ú. Jinošice je dle výpisu z Katastru
nemovitostí ve vlastnictví Města Bystřice.
Navrženým řešením dojde k přerušení výše uvedené místní komunikace. V rámci
stavby je navrženo zřídit novou komunikaci (SO 86-30-04) na opouštěném tělese
dráhy, která by prostřednictvím nového silničního mostu přes trať (SO 86-22-02) byla
napojena na stávající místní komunikaci, respektive silnici I/3. Nová komunikace
bude sloužit pro přístup k novému železničnímu tunelu Tomický II a dále jako
zpřístupnění pozemků v sousedství trati (viz. požadavky z územního řízení stavby
Votice – Benešov). Navrženým řešením by nedošlo k přerušení komunikačního spojení
na stávající místní komunikaci směr Opřetice, neboť by bylo vedeno po přístupové
komunikaci na opuštěném drážním tělese až do prostoru nad osadou Opřetice a
odtud po stávající komunikaci do údolí k Opřeticům.
Navržené řešení se nedotýká stávajícího skládkového prostoru, ani připravené
stavební jámy rozšíření skládky.
Projektant dodatečně získal od provozovatele skládky fy. Technické služby Benešov
s.r.o. k prostudování písemnou podobu projektové dokumentace na stavbu „Skládka
TKO Bystřice, II. etapa“. Po zapracování uvedené projektové dokumentace do situace
bylo nutno konstatovat dotčení okrajové partie rozšíření skládky odpadů.
Vzhledem k uvedené skutečnosti bylo přistoupeno k úpravě projektového řešení
stavby „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“. Výsledkem je vyloučení kolize
projektového řešení drážní stavby a rozšíření skládky. Pro realizaci drážní stavby a
zvláště pak komunikačního napojení (viz. výše) bude nutný trvalý zábor části
obslužných ploch skládky, který by neměl ani v budoucnu omezovat vlastní provoz a
kapacity skládky (viz. přiložený situační soutisk).
Navržená úprava řešení byla konzultována a předložena i zástupcům Města Bystřice.
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Pro další projektovou přípravu záměru je ze strany zpracovatelů posudku formulováno
následující doporučení:
•

v rámci projektové přípravy záměru jakož i v rámci plánu organizace výstavby musí být
vyloučeno jakékoliv ohrožení jak stávajícího tělesa skládky komunálního odpadu města
Bystřice (včetně přenosu vibrací), tak i připravované II. etapy skládky

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že realizace záměru nebude mít vliv na dobývací prostory,
chráněná ložisková území ani ložiska výhradních nerostů. V zájmové lokalitě ani jejím
blízkém okolí není podle dostupných údajů žádné takové území registrováno.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Realizací záměru dochází k zásahům do horninového prostředí – realizace
zpevněných ploch a tunelů souvisejících s uvažovaným záměrem apod. Na úrovni
podkladů dostupných v době předložení oznámení a s odkazem na požadavky
v rámci zjišťovacího řízení lze formulovat kromě již prezentovaných opatření také
následující doporučení:
• v dalších stupních projektové dokumentace předložit pro navrhovanou stavbu tunelu
podrobný hydrogeologický, inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum a jednoznačně
respektovat závěry těchto průzkumů v další přípravě záměru

D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Vlivy na faunu a flóru
Oznámení prezentuje odděleně vlivy na floru a vlivy na faunu společně s textem
vlivů na ekosystémy (viz samostatný komentář níže).
V kontextu vlivů na faunu je zdůrazněna okolnost, že nemohl být proveden
plnohodnotný zoologický průzkum; je konstatováno, že V rámci daného území byl
zjištěn nebo je velmi pravděpodobný výskyt celkem 17 zvláště chráněných druhů
živočichů (3 druhy bezobratlých, 2 druhy obojživelníků, 4 druhy plazů, 7 druhů ptáků
a 1 druh savce), z čehož 9 patří dle vyhlášky 395/1992 Sb. mezi druhy ohrožené a 8
mezi druhy silně ohrožené, přičemž se zcela jistě nejedná o konečné číslo. Dle
oznámení:
§ Realizace plánované přeložky zasáhne do celé řady přírodě blízkých i kulturních stanovišť.
§ Pro většinu druhů otevřené krajiny (popř. kulturních lesů) představuje zkoumané území
pouze menší části jejich místních areálů, o některých druzích lze konstatovat, že zejména
těleso trati a jeho bezprostřední okolí pro ně v daném území v současné době představuje
převážnou část vhodných biotopů (jedná se zejména o některé druhy plazů – především o
užovku hladkou, která v okolí prakticky celé místní trati vytváří mimořádně početnou
populaci). Stejně tak lze z pohledu některých druhů a skupin živočichů v rámci dané
lokality pokládat za cenná a výjimečná stanoviště spojená s oběma místními vodotečemi.
Na první zmiňovanou skupinu živočichů (druhy volné krajiny) budou mít sice plánované
práce negativní dopady (ničení části vhodných biotopů, usmrcení části jedinců, rušení, ...),
ale existenčně jejich populace v daném území ohroženy nebudou, u druhů vázaných na
specifické biotopy v okolí trati, resp. vodotečí je třeba počítat s velmi výraznými
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negativními dopady (usmrcení značného procenta populace, zničení většiny vhodných
biotopů a s tím související rapidní pokles početnosti jejich místních populací).
§ Masivnější kácení lesních porostů se může negativně odrazit na místních populacích
netopýrů, a to v případě, že postihne části lokality s hustším výskytem doupných stromů.
Uvedené negativní jevy lze do jisté míry minimalizovat akceptováním doporučení a
realizací kompenzačních opatření.

Další vlivy na faunu jsou obsaženy v popisech vlivů z hlediska fragmentace krajiny.
Z hlediska vlivů na floru oznámení zdůrazňuje absenci výskytů zvláště chráněných a
vzácných druhů rostlin s tím, že lze negativní vliv stavby na floru zcela vyloučit;
upozorňuje na invazivní druh netýkavky malokvěté . Celkem je v rámci mimolesní
zeleně navrženo ke smýcení 5570 m2 keřů a ke kácení 347 stromů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace neprovádí podrobnější vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
floru, zejména blíže nespecifikuje kontext uvedených rozsahů možného zásahu do
mimolesních porostů dřevin. Shrnutí výstupů zoologického průzkumu ve vztahu
k prezentaci vlivů na faunu tímto průzkumem v rámci přílohy č. 2 oznámení je možno
pokládat za korektní, včetně vlivů na migrační problémy z hlediska fragmentace
krajiny.
Zpracovatelský tým posudku pokládá za potřebné do návrhu stanoviska uplatnit
následující podmínky:
•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin, včetně lesa; v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit
odborný biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při
kácení lesních i mimolesních prvků dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo
les mimo polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18
920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů)
a do POV stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu
zařízení stavenišť

•

likvidaci vykácených dřevin řešit štěpkováním, případně kompostováním, nepřipustit pálení

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

navrhované a odůvodněné zásahy do porostů dřevin (lesních i mimolesních) řešit mimo
reprodukční období živočichů, nejlépe v závěru vegetačního období, případně v období
vegetačního klidu (mimo doupné stromy s dutinami)

•

důsledně monitorovat výskyt invazních druhů rostlin a již v průběhu postupů stavby řešit
sanaci případných ohnisek těchto druhů, po ukončení těžby zajistit následný dohled a
likvidaci případných ohnisek těchto druhů do doby zapojení vegetace

Jsou dále doporučeny podmínky biologického doprůzkumu, jak jsou uvedena jako
výstup komentáře popisu bioty zájmového území:
• v dalším stupni projektové dokumentace zajistit aktuální zoologický doprůzkum řešeného
území v jarním a letním aspektu odborně způsobilou osobou s důrazem na bezobratlé,
obojživelníky, plazy, ptáky (s důrazem na možná hnízdění v koridoru trasy) a netopýry (s
důrazem na možné doupné stromy) v zájmovém území před vlastním zahájením stavby a na
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základě tohoto průzkumu konkretizovat doporučení pro fázi přípravy a realizace záměru
z hlediska prevence a minimalizace vlivů na populace ochranářsky významných druhů
živočichů

Zpracovatelský tým posudku dále pokládá za potřebné aplikovat v určitém souhrnu a
modifikaci doporučení, které uvádí závěrečná část přílohy zoologického průzkumu na
základě detailnějšího hodnocení vlivů na faunu:
• v rámci likvidace opouštěných úseků trati mimo úsek s řešením náhradní komunikace
odstranit pouze koleje a pražce a štěrkové lože a spodek ponechat; v daném kontextu pak do
uvedených prostorů umístit soliterní větší balvany, popř. skupiny kamenů o různé velikosti
s tím, že finální podobu je nutno konzultovat se zoologem –herpetologem
• na lokalitách s větší koncentrací plazů provést ještě před zahájením prací doplňující
herpetologický průzkum s cílem stanovit rozsah případných transferů; na lokalitách rušené
trati s vyšší koncentrací plazů před prvním zásahem (odstraňování kolejí) provést odchyt a
transfer alespoň části zjištěných jedinců na jiná vhodná stanoviště, způsob transferů
dostatečně v předstihu konzultovat s odborníkem – herpetologem
• v případě využití rubaniny a výkopové zeminy k zavážení zářezů opouštěné trati přednostně
se zoology řešit diferenciaci zářezů s ohledem na cennost sekundárních biotopů, aby
nejcennější části zářezů nebyly zaváženy; v prostorech doporučených k zavezení řešit
konečnou podobu na základě konzultací se zoology (předem i v průběhu realizace) z důvodu
vytvoření odpovídajících náhradních stanovišť
• v rámci řešení přemostění toků minimalizovat technické úpravy průtočného profilu vodotečí;
v místech křížení s oběma toky řešit dostatečně kapacitní křížení s bermou v podmostí

Vlivy na ekosystémy
Oznámení řeší především kontext zásahů do lesa ve smyslu kapitoly vlivů na půdu a
dále křížení obou vodotečí:
§

v km 125,180 kříží navržená trať občasnou vodoteč, v místě křížení je navržen železniční most ;
stávající most bude včetně násypového tělesa opuštěn. Bude postaven nový propustek (trouby
DN 1200 pro vysoké zatížení - násyp a doprava) pod novým násypovým tělesem vzdáleném cca
30 m vlevo trati. Pod stávajícím mostem bude provedeno odláždění s lichoběžníkovým korytem a
u poprsní zdi klenbou bude most zazděn. Touto novou kamennou zdí bude procházet jen nový
propustek o průměru 1200 mm. Poprsní zeď a křídla mezi tělesy budou přesypány. Pod novým
násypovým tělesem bude procházet nový propustek o průměru 1200 mm. Propustek bude mít na
vtoku šikmé prefabrikované čelo a bude na vtoku odlážděn. Z tohoto vtokového propustku bude
voda vytékat do šachty.

§

vodoteč Plchovky SO 86-20-06 v km 125,931: Světlost nového mostu je navržena tak, aby
odpovídala světlosti otvoru stávajícího mostu v opouštěném drážním tělese, kterým převáděná
vodoteč dále protéká. Most je navržen jako přesypaný uzavřený klenutý rám ze železobetonu
C30/37-XF3. Převáděná vodoteč je svedena do kynety v ose rámu, po jejíž stranách jsou
chodníky v příčném sklonu 3,0 %, každý s uvažovaným průchozím prostorem šířky 0,7 m a výšky
2,2 m. Prostory pod mostem, vtokem a za výtokem budou odlážděny z lomového kamene do
betonového lože. Odláždění před vtokem a za výtokem bude v délce 2 m od nosné konstrukce a
zakončené betonovým prahem o rozměrech 0,5x0,8 m. Na obou stranách objektu je konstrukce
ukončena šikmými čely, která kopírují tvar násypu ve sklonu 1:2. Svah kolem těchto čel, včetně
vyčnívajících částí kleneb, bude zpevněn odlážděním do betonového lože na šířku 1,0 m.
Doplněno grafickým návrhem křížení.

Oznámení dále řeší fragmentaci krajiny a deklaruje tzv. primární a sekundární
ekologické efekty s jejich možným synergickým působením (bariérový efekt
komunikace jako fyzické překážky pro živočichy, ztráta lokalit nebo jejich propojení,
střety fauny s vozidly a dopravní úmrtnost, kontext omezené funkce biokoridorů podél
liniových staveb, rušení a znečištění v okolí liniových staveb). Za sekundární pokládá
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změny ve využívání půdy, osídlení a rozvoji způsobeném v důsledku výstavby nových
komunikací. Uzavírá obecně metodicky platnými doporučeními:
§
§
§

každých 5-8km řešit bezpečný průchod pro zvířata velikosti jelena
multifunkční podchod s indexem větším než 1,5 každé 2-4 km, upravený i pro migraci
plazů, obojživelníků, drobných savců
každý 1km suchý propust o průměru alespoň 80cm

Dále je uvedeno, že v místě navrhované přeložky bude realizován tunel, který umožní
bezpečný průchod zvířat a jsou zde navrženy 2 mosty přes vodoteče a 5 propustků o
průměru 1000 mm, tím bude minimalizován vliv na další fragmentaci krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V obecném kontextu je možno konstatovat až příliš obecnou a širokou prezentaci
problematiky fragmentace krajiny liniovými stavbami ve vztahu k tomu, že oznámením
je řešena jen dílčí úprava necelých 2 km koridoru trati Tábor – Benešov, uvedený
kontext je spíše platný pro celý řešený koridor. Závěrečný odstavec na str. 96 shrnuje
podstatné okolnosti pro řešený úsek koridoru. Ve vztahu k uvedeným parametrům
křížení obou vodotečí podle parametrů, uvedených na str. 94 a 95 je ale nutno uvést,
že oba mostní objekty (technická specifikace typu překonání toku je dána větší
světlostí nad 3 m) jsou ve skutečnosti spíše velké propusty, poněvadž představují
objekty, které jsou délkou zaklenutí (překonání) toku výrazně přesahují parametry
světlosti uvedených objektů. Zejména křížení Plchovky v širokém náspovém tělese
generuje délku zaklenutí 48 m s tím, že světlost (doložená v rámci kapitoly B.I.6 na str.
16 - 3,54 m volná výška nad propustem 3 m, rozpětí 3,89 m) dle názoru zpracovatele
posudku nemusí motivovat větší obratlovce k migraci takto dlouhým, třeba relativně
kapacitním propustem. V kontextu skutečnosti, že stávající klenbový objekt na dnešní
provozované trati přes Plchovku nebude zrušen z důvodu návrhu obslužné silniční
komunikace po tělese opouštěné trati ke skládce Plchovky, představuje navrhované
křížení posílení bariérového efektu migrace podél toku. Na základě konzultace
subdodavatele posudku s projektantem vyplývá, že pro volbu navrhovaného řešení
byly stěžejní zejména následující aspekty a důvody:
§ Při návrhu řešení byla zohledněna skutečnost, že v bezprostřední blízkosti nové trasy se nachází
stávající drážní náspové těleso, které překlenuje vodní tok Plchovky pomocí stávajícího mostu.
§ Základní rozměry tohoto mostu byly zohledněny spolu s doporučením metodické pomůcky při návrhu
řešení nového přemostění pod náspovým tělesem nové dvojkolejné trati. Světlý otvor novostavby
překonává stávající mostní objekt na stávající trati, který rušen nebude.
§ Navržené řešení vychází z nejvýhodnějšího statického tvaru, t.j. klenby. Uvedené konstrukční řešení
skýtá záruku dlouhé životnosti a minimalizace nákladů na údržbu. Navržená betonová klenbová
konstrukce svým tvarem koresponduje s tvarem stávajícího mostu, t.j. též klenby, ale v kamenném
provedení.
§ Řešení umožňuje v zárodku stavebních prací vybudovat objekt, který umožní překlenout vodní tok
Plchovky, včetně definitivní úpravy toku a následně obsypat tento objekt výkopovým materiálem. Po
obsypání novostavby mostu umožňuje toto řešení provozovat na budoucím tělese dráhy staveništní
dopravu převážně výkopových hmot jak z budovaného zářezu trati (ve směru od Tomic), tak i
návazně z nového tunelu Tomice II. V této fázi bude plynule dokončena výstavba celého tělesa
dráhy, t.j. náspu nad křížením Plchovky. Dle názoru projektanta jiné technické řešení, které by
znamenalo překlenutí údolí v úrovni budoucího kolejiště, neumožňuje plynulé využití tohoto mostu
pro realizaci zářezu a tunelu.
§ Významným prvkem při rozhodnutí o způsobu překlenutí údolí a toku Plchovky byla snaha o
maximální využití výkopových materiálů z budování tělesa dráhy a tunelů v rámci stavby. Celá
stavba se totiž potýká s velkým přebytkem výkopových hmot, které by bylo jinak nutno převážet na
značnou vzdálenost a skládkovat.
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§ Fyzické zkrácení mostu je odvislé od tvarového řešení náspového tělesa dráhy. Vzhledem k výši
tělesa dráhy, respektive nivelety koleje nade dnem údolí s tokem Plchovky se jedná o složitou zemní
konstrukci, která musí garantovat stabilitu a prostorovou polohu kolejí.

V této souvislosti zpracovatelský tým posudku přesto do dalšího stupně projektové
dokumentace navrhuje prověřit parametry křížení Plchovky ve smyslu, prezentovaném
v komentáři vlivů na faunu, zejména z důvodu zkrácení délky propustu a tím i úpravy
toku a řešit přírodě bližší způsob návrhu bermy v podmostí.
Oznámení v daném kontextu blíže nepopisuje, nakolik jsou navrhovanými kříženími
ovlivněny ekologicko-stabilizační funkce toků jako VKP „ze zákona“ . Na druhé straně
lze souhlasit s výstupem, že realizace tunelu oproti stávající trati v krajině zlepší
možnosti
migrace
především
velkých
savců.
Doporučení,
navrhovaná
zpracovatelským týmem posudku do návrhu stanoviska, v zásadě splývají
s doporučeními k vlivům na biotu, je však dále doporučeno:
•

na plochách zařízení stavenišť, která se nacházejí v kontaktu s nivami toků, zajistit
rekultivaci zpětným rozprostřením původní svrchní vrstvy zeminy s tím, že budou
vytvořeny mírné terénní elevace a deprese z důvodu umožnění vzniku různorodých
hydrických podmínek v nivách toku; z důvodu prevence ruderalizace těchto ploch zajistit
smluvně s odborně způsobilým subjektem následnou údržbu těchto ploch po dobu
minimálně tří let od kolaudace příslušného úseku stavby

•

v dalším stupni projektové dokumentace pro křížení s tokem Plchovky prověřit možnost
zkrácení délky mostního objektu ve vztahu k minimalizaci šířky násypového tělesa, včetně
varianty jeho náhrady tarasem nebo vhodnějším mostním objektem přes nejníže položený
prostor terénní deprese s tokem (z důvodu snížení délky migrační bariéry a zejména
snížení délky vyvolané úpravy toku v podmostí); v případě technického průkazu
nemožnosti takového řešení uplatnit v podmostí přírodě bližší způsob řešení bermy

Kontext ovlivnění lesů ve spojení s kapitolou vlivů na půdu lze pokládat za korektní a
nejsou k němu další připomínky. Pro snížení míry vlivu na lesní porosty je přesto
doporučeno uplatnit především následující podmínky a opatření:
•

minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků, zejména zajistit minimalizaci
manipulačních pásů pro výstavbu v lesních porostech a plošného rozsahu prací kolem
portálů tunelu, vzniklá odlesnění kompenzovat ve smyslu kompenzačních opatření

•

vlastní odlesnění minimalizovat na míru, danou bezpečnostními předpisy pro stabilizaci
portálu tunelu, včetně vstupního zářezu a nadloží tunelu. Preferovat maximální rozsah
stavby tunelu ražbou, nikoliv ze zářezu, v závislosti na ověření stavebně-geologických a
hydrogeologických podmínek lokality

•

vlivy na lesní porosty minimalizovat vhodnou volbou směru přibližovacích linek pro
odlesnění s cílem zabezpečit svahy před erozí a následným poškozením níže položených
částí lesa

•

zajistit lesnickou rekultivaci prostou kolem čela tunelu ve druhové skladbě, odpovídající
stanovišti svahového lesního porostu v rámci rekultivace portálů tunelu a stanovišti podle
skupin typu geobiocénů pro konkrétní dotčené lokality

•

na pozemcích, určených k plnění funkcí lesa nesmí být umisťovány další skládky a
meziskládky stavebního materiálu, stavební dvory a parkoviště stavební techniky nad
rozsah uvedený v záměru stavby; lesní porosty ani lesní dopravní síť mimo navrhovanou
trasu nové dvojkolejné trati v každém směru a v jejích ochranném pásmu nesmí být
poškozovány pojezdem stavebních mechanismů

•

po dokončení výstavby železniční trati v novém koridoru bude opuštěný prostor bývalé
jednokolejné trati v maximálně možném rozsahu rekultivován zpět na les (rekultivované
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pozemky budou zalesněny lesními porosty), zejména o úseky v km 126 – 126,5 a od km
125,35 jižně

Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
S ohledem na okolnost, že záměr není v kontaktu EVL a PO, vymezenými na území
ČR, a absenci vlivů dokládá i stanovisko KÚ Středočeského kraje dle § 45i zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění, posuzovaný záměr tento aspekt neřeší. Posuzovaný
záměr proto neobsahuje samostatnou přílohu z hlediska vyhodnocení záměru na
zájmy soustavy Natura 2000, které by bylo třeba zpracovat osobou autorizovanou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek ke zvolenému postupu, vzhledem k výše uvedenému není třeba řešit
ani naturové posouzení případného hodnocení vlivů.
D.I.8 Vlivy na krajinu

Oznámení v této části prezentuje některé aspekty metodiky hodnocení vlivů na
krajinný ráz (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička 2004), který vychází z textu
§12 zákona č. 114/1992 Sb. a ochraně přírody a krajiny, zejména vysvětluje význam
znaků a klasifikaci cennosti znaků. Přítomnost znaků krajinného rázu je přehledně
uvedena v tabulce s tím, že jsou identifikovány znaky dle významu spoluurčující a
doplňující, nikoli zásadní, dle cennosti jde o znaky běžné, nikoli jedinečné nebo
význačné. Jde o znaky přírodní charakteristiky, znaky kulturní a historické
charakteristiky, znaky prostorových vztahů a uspořádání krajinné scény, znaky
estetických hodnot včetně harmonického měřítka a vztahů v krajině.Vliv navržené
výstavby je hodnocen vesměs jako slabý zásah, na str. 97 v kontextu ovlivnění znaků
přírodní charakteristiky je pro ÚSES uplatněno hodnocení žádný zásah. Dále je
prezentováno, že:
§

Realizací záměru nevznikne zcela nová základní charakteristika dotčených míst krajinného rázu.
Dojde však k nahrazení stávající trati novým úsekem.

§

V případě navrženého tunelu budou důležité vjezdové a výjezdové portály těchto tunelů, zejména
jejich začlenění do krajiny. Významnou skutečností je rovněž sanace stávající trati v případě
přeložky.

§

Realizace záměru nezmění pořadí charakteristik, neboť nově vzniklá umělá dominanta nahradí
stávající úsek trati. Navíc se jako nejvýznamnější negativní krajinná dominanta uplatňuje silnice
I/3 a skládka TKO. Ve výsledku nedojde k významnému snížení estetických hodnot krajinného
rázu.

§

Výstavbou přeložky v rámci modernizace trati dojde k likvidaci některých stávajících ekosystémů.
Převážně se bude jednat o agrocenózy, místy části lesních enkláv. Naopak stejná či nepatrně
větší výměra stávající trati bude sanována směrem ke standardním typům ekosystémů, které se
v dotčeném území uplatňují. Ve výsledku dojde ke snížení přírodních hodnot krajinného rázu.

§

Trasa se v řešeném území přímo nedotýká zvláště chráněných území, ty ani nejsou součástí
dotčených krajinných prostorů. Dotčen bude přírodní park Žebrák, nikoliv však přímo, pouze
vizuálně. Navíc ve větších vzdálenostech, než tak činí současná trať

§

S ohledem na ustanovení odst. 1, § 12, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
považovat vlivy navržené přeložky na znaky a hodnoty krajinného rázu za relativně slabé.

lze

Čelo portálu je navrženo „seříznout“ v podélném směru pod úhlem cca 60º. V horní
části portálu je navržena protidotyková zábrana, která zamezuje přístupu k hraně
portálu a znemožňuje kontakt osob s trakčním vedením. Konstrukce je provedena co
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nejjednodušeji, aby minimálně rušila ráz krajiny. Zpětný zásyp konstrukce hloubených
tunelů bude po dokončení rekultivován.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text kapitoly je stručným výstupem aplikace doporučené metodiky, řešící vlivy na
krajinný ráz v rámci dotčeného krajinného prostoru, který však není přímo definován a
vymezen, chybí podrobnější specifikace charakteristik krajinného rázu, jak je uvedeno
v komentáři k popisu krajiny. S výstupy i přes uvedené metodické nedostatky není
nutno zásadněji polemizovat, poněvadž jde o řešení jen dílčí změny již projednaného
úseku koridoru trati Benešov – Tábor, takže v daném kontextu jde o změny skutečně
nepodstatné a díky zakrytí části trati novým tunelem i v důsledku částečně pozitivní.
Lze podpořit navržené doporučení zpracovatelského týmu posuzovaného záměru ve
vztahu k řešení portálů tunelu, mohlo být zmíněno doporuční na začlenění tělesa
nového úseku trati do krajiny. Jinak bez vážnějších připomínek.
Na základě výše uvedeného rozboru zpracovatel posudku pokládá za potřebné
uplatnit do návrhu stanoviska následující doporučení:
• součástí dokumentace stavby k územnímu rozhodnutí bude návrh na zešikmení čela portálu
v podélném směru pod úhlem cca 60º a důsledné řešení vegetačních úprav nad portály
tunelů
• konstrukce protidotykové ochrany bude řešena co nejjednodušeji s cílem minimalizace
jejího vizuálního průmětu do prostoru portálu
• nejdéle ve fázi stavebního povolení předložit komplexní projekt sadových úprav a
náhradního zalesnění, s průmětem do realizačních projektů stavby, který bude důsledně
vycházet z následujících zásad:
§
§
§

•

preference nespojitých keřových výsadeb na tělese trati
preference kompaktních výsadeb za účelem posílení ekologicko-stabilizační funkce dotčených
VKP a podpůrných prvků ÚSES
pro výsadby budou použity domácí druhy dřevin v cílové druhové skladbě stromů odpovídající
příslušnému vegetačnímu stupni a typu a charakteru stanoviště s preferencí dlouhověkých
dřevin (preference dubu, lip, habru, javoru, borovice lesní), s podpůrnou funkcí krátkověkých
dřevin mokřadních stanovišť, případně krátkověkých dřevin sušších stanovišť, vyloučeno bude
použití smrku, modřínu, akátu a exotických druhů dřevin; k tomu bude zajištěna volba
stanovištně odpovídajících domácích druhů keřů (preference plodonosných druhů)

komplexní projekt sadových úprav a začlenění řešené části koridoru do krajiny,
vypracovaný autorizovanou sadovnickou firmou,
bude předložen k odsouhlasení
příslušným orgánům ochrany přírody

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že záměrem nebude zasažen hmotný majetek ani kulturní
památky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným hodnocením je možné se ztotožnit. Zpracovatelský tým posudku
konstatuje, že požadavky týkající se zákona 20/1987 Sb. musí oznamovatel plnit bez
ohledu na proces EIA, protože jednoznačně vyplývá z příslušného složkového zákona.
Proto formulované doporučení z této studie není převzato do návrhu stanoviska
příslušnému řadu.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Posuzovaný materiál konstatuje, že prostor stavby je dostatečně vzdálen od
obydlených zón (Opřetice – 600 metrů, Radošovice 1100 metrů). Vlivy na
obyvatelstvo je proto nutné řešit z hlediska přístupových a objízdných tras na
staveniště. Hlavní spojovací komunikací bude silnice I/3, která je již dnes velmi
frekventovaná. Nárůst dopravy o staveništní stroje bude proto na komunikaci I/3
zanedbatelný.
Vzhledem k tomu, že stavba tunelu může vyvolat především režimové ovlivnění
objektů podzemních vod v zájmové oblasti, je možné ovlivnění zásobování části
obyvatelstva vodou především v nejbližším okolí stavby.
Vliv stavby na zemědělský půdní fond (ZPF) během výstavby bude spočívat ve
vlastním trvalém záboru a dočasném dlouhodobém záboru zemědělské půdy. Celkový
trvalý zábor ZPF vyvolaný stavbou činí 2,6516 ha a 2,1580 ha dočasného záboru nad
1 rok. Z hlediska třídy ochrany bude trvalý zábor činit 0,8621 ha na II. třídě ochrany a
1,7895ha. na IV. třídě ochrany. Dočasné zábory nad 1 rok jsou navrženy z 98% na IV.
třídě ochrany, zbytek na V. třídě ochrany.
Celkem je v rámci mimolesní zeleně navrženo ke smýcení 5570 m2 keřů a ke kácení
347 stromů.
V rámci daného území byl zjištěn nebo je velmi pravděpodobný výskyt celkem 17
zvláště chráněných druhů živočichů (3 druhy bezobratlých, 2 druhy obojživelníků, 4
druhy plazů, 7 druhů ptáků a 1 druh savce), z čehož 9 patří dle vyhlášky 395/1992 Sb.
mezi druhy ohrožené a 8 mezi druhy silně ohrožené, přičemž se zcela jistě nejedná o
konečné číslo.
Realizací záměru nevznikne zcela nová základní charakteristika dotčených míst
krajinného rázu. Dojde však k nahrazení stávající trati novým úsekem. V případě
navrženého tunelu budou důležité vjezdové a výjezdové portály těchto tunelů,
zejména jejich začlenění do krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku v zásadě bez připomínek. Podmínky
vyplývající z vyhodnocených vlivů na jednotlivé složky životního prostředí jsou
zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Dle dokumentace s výstavbou posuzovaného záměru mohou souviset následující
rizika:
-

Únik závadných látek
Znečištění vod v důsledku prováděných stavebních prací
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit. Důsledky vzniku
takovýchto stavů, související především s vyhodnocením úniku kontaminovaných
látek v etapě výstavby jsou ošetřeny odpovídajícími doporučeními v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.

II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že posuzovaný záměr byl přeložen jednovariantně.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený přístup lze akceptovat i z toho důvodu, že v průběhu procesu posuzování
vlivů na životní prostředí předkládaného záměru nebylo variantní řešené záměru
vyžadováno.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepřesahuje svými vlivy státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace podstatnější
připomínky. Opatření týkající se prevence environmentálních rizik jsou zahrnuta do
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky
vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru
pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru.
Technické řešení záměru při respektování navržených opatření odpovídá
požadavkům k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví a navrhovaná opatření,
resp. podmínky, zmírňují vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru bylo zpracováno
oznámení v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění, které bylo
uznáno za dokumentaci. Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost
vstupních informací předkládané dokumentace jsou zpracovány s akceptovatelnou
vypovídací schopností a i přes několik uvedených připomínek jsou postačující pro
vyhodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001
Sb. v platném znění. V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření
pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
životní prostředí, které:
Ø byly již prezentovány v dokumentaci (zde je nutno konstatovat výraznou nepřehlednost a
neuspořádanost navrhovaných opatření, včetně průmětů částí popisů apod., dále jsou
prezentovány samozřejmé administrativní povinnosti)
Ø byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány zpracovatelem
posudku
Ø byly navrženy zpracovatelem posudku

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření :
Opatření pro fázi přípravy
•

v rámci projektové přípravy záměru jakož i v rámci plánu organizace výstavby musí být
vyloučeno jakékoliv ohrožení jak stávajícího tělesa skládky komunálního odpadu města
Bystřice (včetně přenosu vibrací), tak i připravované II. etapy skládky včetně dopravního
napojení

•

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi,
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

•

v rámci další projektové přípravy záměru
podrobněji dokladovat bilance všech
skrývkových a výrubových materiálů, tomu odpovídající zpřesněné bilance vyvolaných
nároků na dopravu jakož i podrobnější způsob využití těchto materiálů, pokud nebudou
využity při rekultivacích stávající trati; v rámci rekultivací zohlednit požadavek obce
Olbramovice na rekultivaci zářezu v k.ú. Tomice u Votic

•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras a konečných přepravních nároků bude akustická studie pro etapu
výstavby, která bude zohledňovat i případné další přepravní nároky v rámci stavby
„Modernizace trati Votice – Benešov“ a dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu
výstavby

•

součástí další projektové přípravy záměru bude dokladování konečného výběru ploch pro
recyklační základny včetně dokladování skutečnosti, že jejich provoz hlukově a imisně
významně neovlivní případnou nejbližší obytnou zástavbu; v rámci provozu recyklační
základny budou uplatněna podle povahy procesu veškerá opatření na omezování tuhých
emisí
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•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací

•

technologie trhacích prací musí být v prováděcí dokumentaci zvolena tak, aby byla
zajištěna maximální bezpečnost pracovníků a zařízení v blízkosti čelby

•

pro návrh trhacích prací vyjít ze zpracovaného souboru vstupních hodnot a nálože
dimenzovat s přihlédnutím ke zvolené technologii respektive postupu trhacích prací

•

v rámci další projektové přípravy záměru bude vypracován systém metodiky a měření
kontroly účinků trhacích prací tak, aby bylo jednoznačně stanoveno zatížení jednotlivých
nejbližších objektů obytné zástavby, jakož i tělesa skládky TKO Bystřice u Benešova (pro
vyloučení rizika úniku skládkových výluhů v případě poškození zemního těsnění skládky
TKO) ; tato měření budou tvořena komplexem metodik sledujících různé fyzikální veličiny,
na jejichž základě se posuzuje vliv trhacích prací na objekty a zařízení: měření seismických
účinků trhacích prací, pasportizace okolních objektů, deformometrické měření na trhlinách
objektů, geodetické-nivelační měření na objektech a akustická měření

•

prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního
prostředí či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických poměrů, odvod
drenážních vod z navrhovaného tunelu ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody
v okolí tunelu a v rámci další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících
s ovlivněním režimu podzemních vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelových
tubusů

•

v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit stanoviska správce vodních toků, do kterých bude svedena
průsaková a srážková voda

•

součástí další projektové přípravy záměru
bude na základě provedeného
hydrogeologického průzkumu pasportizace povolených individuálních vodních zdrojů
potenciálně ohrožených záměrem včetně konkrétních návrhů všech kompenzačních
opatření za případnou ztrátu vody v těchto individuálních vodních zdrojích

•

v následujících
stupních
projektové
dokumentace
specifikovat
prostory
pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze
všech předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v dalších stupních projektové dokumentace předložit pro navrhovanou stavbu tunelu
podrobný hydrogeologický, inženýrsko-geologický a geotechnický
průzkum a
jednoznačně respektovat závěry těchto průzkumů v další přípravě záměru

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin, včetně lesa; v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit
odborný biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při
kácení lesních i mimolesních prvků dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo
les mimo polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN
18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a
kmenů) a do POV stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů
v dosahu zařízení stavenišť

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit aktuální zoologický doprůzkum řešeného
území v jarním a letním aspektu odborně způsobilou osobou s důrazem na bezobratlé,
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obojživelníky, plazy, ptáky (s důrazem na možná hnízdění v koridoru trasy) a netopýry (s
důrazem na možné doupné stromy) v zájmovém území před vlastním zahájením stavby a na
základě tohoto průzkumu konkretizovat doporučení pro fázi přípravy a realizace záměru
z hlediska prevence a minimalizace vlivů na populace ochranářsky významných druhů
živočichů
•

v případě využití rubaniny a výkopové zeminy k zavážení zářezů opouštěné trati
přednostně se zoology řešit diferenciaci zářezů s ohledem na cennost sekundárních
biotopů, aby nejcennější části zářezů nebyly zaváženy; v prostorech doporučených
k zavezení řešit konečnou podobu na základě konzultací se zoology (předem i v průběhu
realizace) z důvodu vytvoření odpovídajících náhradních stanovišť

•

v rámci řešení přemostění toků minimalizovat technické úpravy průtočného profilu
vodotečí; v místech křížení s oběma toky řešit dostatečně kapacitní křížení s bermou
v podmostí

•

na plochách zařízení stavenišť, která se nacházejí v kontaktu s nivami toků, zajistit
rekultivaci zpětným rozprostřením původní svrchní vrstvy zeminy s tím, že budou
vytvořeny mírné terénní elevace a deprese z důvodu umožnění vzniku různorodých
hydrických podmínek v nivách toku; z důvodu prevence ruderalizace těchto ploch zajistit
smluvně s odborně způsobilým subjektem následnou údržbu těchto ploch po dobu
minimálně tří let od kolaudace příslušného úseku stavby

•

v dalším stupni projektové dokumentace pro křížení s tokem Plchovky prověřit možnost
zkrácení délky mostního objektu ve vztahu k minimalizaci šířky násypového tělesa, včetně
varianty jeho náhrady tarasem nebo vhodnějším mostním objektem přes nejníže položený
prostor terénní deprese s tokem (z důvodu snížení délky migrační bariéry a zejména
snížení délky vyvolané úpravy toku v podmostí); v případě technického průkazu
nemožnosti takového řešení uplatnit v podmostí přírodě bližší způsob řešení bermy

•

minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků, zejména zajistit minimalizaci
manipulačních pásů pro výstavbu v lesních porostech a plošného rozsahu prací kolem
portálů tunelu, vzniklá odlesnění kompenzovat ve smyslu kompenzačních opatření

•

vlastní odlesnění minimalizovat na míru, danou bezpečnostními předpisy pro stabilizaci
portálu tunelu, včetně vstupního zářezu a nadloží tunelu. Preferovat maximální rozsah
stavby tunelu ražbou, nikoliv ze zářezu, v závislosti na ověření stavebně-geologických a
hydrogeologických podmínek lokality

•

vlivy na lesní porosty minimalizovat vhodnou volbou směru přibližovacích linek pro
odlesnění s cílem zabezpečit svahy před erozí a následným poškozením níže položených
částí lesa

•

zajistit lesnickou rekultivaci prostou kolem čela tunelu ve druhové skladbě, odpovídající
stanovišti svahového lesního porostu v rámci rekultivace portálů tunelu a stanovišti podle
skupin typu geobiocénů pro konkrétní dotčené lokality

•

součástí dokumentace stavby k územnímu rozhodnutí bude návrh na zešikmení čela
portálu v podélném směru pod úhlem cca 60º a důsledné řešení vegetačních úprav nad
portály tunelů

•

konstrukce protidotykové ochrany bude řešena co nejjednodušeji s cílem minimalizace
jejího vizuálního průmětu do prostoru portálu

•

nejdéle ve fázi stavebního povolení předložit komplexní projekt sadových úprav a
náhradního zalesnění, s průmětem do realizačních projektů stavby, který bude důsledně
vycházet z následujících zásad:
§
§
§

preference nespojitých keřových výsadeb na tělese trati
preference kompaktních výsadeb za účelem posílení ekologicko-stabilizační funkce dotčených
VKP a podpůrných prvků ÚSES
pro výsadby budou použity domácí druhy dřevin v cílové druhové skladbě stromů odpovídající
příslušnému vegetačnímu stupni a typu a charakteru stanoviště s preferencí dlouhověkých
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dřevin (preference dubu, lip, habru, javoru, borovice lesní), s podpůrnou funkcí krátkověkých
dřevin mokřadních stanovišť, případně krátkověkých dřevin sušších stanovišť, vyloučeno bude
použití smrku, modřínu, akátu a exotických druhů dřevin; k tomu bude zajištěna volba
stanovištně odpovídajících domácích druhů keřů (preference plodonosných druhů)

•

komplexní projekt sadových úprav a začlenění řešené části koridoru do krajiny,
vypracovaný autorizovanou sadovnickou firmou,
bude předložen k odsouhlasení
příslušným orgánům ochrany přírody

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy

•

po dokončení výstavby železniční trati v novém koridoru bude opuštěný prostor bývalé
jednokolejné trati v maximálně možném rozsahu rekultivován zpět na les (rekultivované
pozemky budou zalesněny lesními porosty), zejména o úseky v km 126 – 126,5 a od km
125,35 jižně

•

v rámci další přípravy záměru bude štěrkové lože a zeminy tvořící železniční svršek a
spodek v areálu záměru hodnoceno podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a vyhl. 376/2001 Sb.; rozsah zkoušek bude vycházet z tabulky
č.6.1. z vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a bude
doplněno o ukazatele z tabulek 2.1, 4.1 a 10.1 z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; ekotoxicita bude ověřována v rozsahu
tabulky č.10.2 z vyhlášky č. 294/2005 Sb.

•

na lokalitách s větší koncentrací plazů provést ještě před zahájením prací doplňující
herpetologický průzkum s cílem stanovit rozsah případných transferů; na lokalitách rušené
trati s vyšší koncentrací plazů před prvním zásahem (odstraňování kolejí) provést odchyt a
transfer alespoň části zjištěných jedinců na jiná vhodná stanoviště, způsob transferů
dostatečně v předstihu konzultovat s odborníkem – herpetologem

Opatření pro fázi výstavby
•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)

•

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním
šetřením po ukončení stavby

•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku
látek závadných vodám pro období výstavby“ který bude zpracován v souladu se zákonem
o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu

•

pro stavbu bude vypracován a
příslušnému orgánu státní správy
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu
na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace
na staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při bouracích a terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl
vlhký, respektive aby byl zkrápěn
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•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

•

stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7 do 21 hodin; hlučné práce
doporučujeme provádět maximálně v době od 8 do 17 hodin.

•

důsledně dodržovat dobu nasazení nejhlučnějších strojů, tj. vrtné soupravy pro pilotáž a
vrtné soupravy pro kotvení

•

na pozemcích, určených k plnění funkcí lesa nesmí být umisťovány další skládky a
meziskládky stavebního materiálu, stavební dvory a parkoviště stavební techniky nad
rozsah uvedený v záměru stavby; lesní porosty ani lesní dopravní síť mimo navrhovanou
trasu nové dvojkolejné trati v každém směru a v jejích ochranném pásmu nesmí být
poškozovány pojezdem stavebních mechanismů

•

na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky
škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť
v blízkosti vodních toků odváženy

•

na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit usazovací
nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
pokud budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na odpovídajících ČOV

•

kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu

•

v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami,
ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje
či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

odstavné plochy stavebních mechanizmů a nákladních vozidel budou vybaveny prostředky
pro odstranění případné havárie

•

nádrže stavebních mechanizmů budou zabezpečeny proti krádežím pohonných hmot

•

obsluhy vozidel, stavebních mechanizmů a drobné mechanizace jsou povinny průběžně
kontrolovat technický stav těchto strojů a zjištěné závady ihned odstraňovat

•

při povrchových odstřelech v hloubených úsecích je třeba vyloučit nadměrný rozlet
horniny do okolí, proto bude rozpojovaný blok překrýván tkaninou, sítí apod.

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany
ZPF, vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských
ploch v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového plánu
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•

v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti
jejímu znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou č.
294/2005 Sb; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

v případě, že při provádění stavebních úprav dojde ke splavení stavebních materiálů či
stavebních odpadů do koryta toku, budou tyto neprodleně odtěženy tak, aby ani
krátkodobě nedošlo ke změně odtokových poměrů a jakosti vod; každá taková skutečnost,
kdy bude nutno zasáhnout do koryta toků, bude oznámena příslušným institucím dle
havarijního plánu

•

nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba.

•

míchání jednotlivých komponentů nátěrů bude probíhat v zaplachtovaných prostorách

•

prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do
vodotěsného kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití respektive odstranění

•

likvidaci vykácených dřevin řešit štěpkováním, případně kompostováním, nepřipustit pálení

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

navrhované a odůvodněné zásahy do porostů dřevin (lesních i mimolesních) řešit mimo
reprodukční období živočichů, nejlépe v závěru vegetačního období, případně v období
vegetačního klidu (mimo doupné stromy s dutinami)

•

důsledně monitorovat výskyt invazních druhů rostlin a již v průběhu postupů stavby řešit
sanaci případných ohnisek těchto druhů, po ukončení těžby zajistit následný dohled a
likvidaci případných ohnisek těchto druhů do doby zapojení vegetace

•

po dobu provádění trhacích prací budou měřeny akustické účinky trhacích prací u nejbližší
obytné zástavby v Opřeticích

•

v době stavby bude provedeno měření hluku na I/3 i na II/121 a v případě překročení
hygienických limitů budou přijata patřičná opatření

Opatření pro fázi provozu
• v případě vypouštění podzemních průsakových vod (nejsou odpadními vodami ve smyslu
zákona 254/2001 Sb.) do vodního toku a dešťové kanalizace během výstavby musí být
dodrženy ukazatele a limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 61/2003 (229/2007) Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod; vody
mohou být vypouštěny do recipientu po usazení nerozpuštěných látek v dostatečně
dimenzovaných usazovacích jímkách; podle navržené kvality vypouštěných vod či existence
možnosti znečištění v důsledku havárie strojních mechanizmů bude součástí předčištění
také dostatečně dimenzované zařízení k odlučování lehkých látek
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•

kvalita vypouštěných odčerpaných průsakových vod do dešťové kanalizace či vodního toku
musí být monitorována odběrem vzorků vody v místech před napojením do kanalizace či
vyústěním do vodního toku

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Ministerstva životního prostředí
k předloženému oznámení, které bylo uznáno za dokumentaci i následující vyjádření
dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.
1) Středočeský kraj
č.j.: 129818/2008KúSk
vyjádření ze dne : 3.9. 2008
Podstata vyjádření:

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy,
zpřesnění technických řešení – tunel Tomice II“ a k záměru nemá připomínky.
2) Město Bystřice
starosta města
vyjádření č.j.: 1765/08 ze dne 24.9.2008
Podstata vyjádření:

Rada města Bystřice nemá k uvažovanému záměru připomínek. Je konstatováno, že
město Bystřice si nepřeje, aby stavbou tunelu byla jakkoliv ohrožena připravovaná II.
etapa skládky.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Problematika skládky je diskutována v příslušné části posuzovaného materiálu, jakož i
předkládaného posudku. V návrhu stanoviska je formulováno k této problematice
odpovídající doporučení:
•

v rámci projektové přípravy záměru jakož i v rámci plánu organizace výstavby musí být
vyloučeno jakékoliv ohrožení jak stávajícího tělesa skládky komunálního odpadu města
Bystřice (včetně přenosu vibrací), tak i připravované II. etapy skládky včetně dopravního
napojení

3) Obecní úřad Olbramovice
starosta obce
vyjádření č.j.: 378/2008 ze dne 29.10. 2008
Podstata vyjádření:

Je uvedeno, že dle informací obce bude výše uvedený tunel vybudován vedle
stávající trati v k.ú. Božkovice, který územně spadá pod Město Bystřice. V tomto
prostoru bude opuštěn zářez trati, který je k.ú. Tomice u Votic. Územně je spravován
obcí Olbramovice. Tento zářez je určen k zasypání s tím, že na pozemku budou
ponechány kameny na úkor vegetačních úprav. Konkrétní řešení povrchu bude
dojednáno formou místního šetření před realizací, viz protokol z ústního jednání ze
dne 1.2. 2008, který vypracovali pracovníci Správy CHKO Blaník.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V rámci předkládaného posudku je poukazováno na určité nejasnosti respektive
nepřesnosti jak v celkových nárocích na objemy výkopových zemin a rubaniny (včetně
vyvolaných přepravních nároků těžkými nákladními automobily), tak i z hlediska
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využití materiálů. Proto je v návrhu stanoviska příslušnému úřadu formulováno
následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy záměru
podrobněji dokladovat bilance všech
skrývkových a výrubových materiálů, tomu odpovídající zpřesněné bilance vyvolaných
nároků na dopravu jakož i podrobnější způsob využití těchto materiálů, pokud nebudou
využity při rekultivacích stávající trati; v rámci rekultivací zohlednit požadavek obce
Olbramovice na rekultivaci zářezu v k.ú. Tomice u Votic

Současně je třeba upozornit, že posuzovaný materiál obsahuje přílohu č. 2
Zoologický průzkum, který specifikuje podmínky pro řešení zářezů opouštěné trati,
které jsou ve výstupech posudku zohledněny a agregovány do následující podmínky:
•

v případě využití rubaniny a výkopové zeminy k zavážení zářezů opouštěné trati
přednostně se zoology řešit diferenciaci zářezů s ohledem na cennost sekundárních
biotopů, aby nejcennější části zářezů nebyly zaváženy; v prostorech doporučených
k zavezení řešit konečnou podobu na základě konzultací se zoology (předem i v průběhu
realizace) z důvodu vytvoření odpovídajících náhradních stanovišť

4) Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření č.j.: 123838/2008/KUSK/OŽP/Pr ze dne: 17.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje, že technologické linky pro zpracování
kamene, kameniva, přípravu stavebních hmot a betonu a recyklační¨linky o
projektovaném výkonu vyšším než 25m3/den jsou řazeny podle přílohy č. 1 NV
615/2006 Sb. do středních zdrojů znečišťování ovzduší. Technická podmínka provozu
těchto zařízení – vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální
míře, která je prakticky dosažitelná, tedy všechna místa a operace, kde dochází ke
emisím tuhých znečišťujících látek je nutno vybavit dle povahy procesu vodní clonou,
skrápěním, odprašovacím nebo zamlžovacím zařízením. Upozorněno, že
provozovatelé středního zdroje znečišťování ovzduší mají povinnost dodržet všechna
ustanovení § 11 zákona
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku soudí, že většina požadavků vyplývajících z výše
uvedeného vyjádření musí být jednoznačně plněna bez ohledu na proces posuzování
vlivů na životní prostředí, protože vyplývají z příslušného složkového zákona o
ovzduší a s ním souvisejících prováděcích předpisů. Protože však z textu
posuzovaného záměru není patrná konečná volba umístění recyklačních základen, je
v návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
• součástí další projektové přípravy záměru bude dokladování konečného výběru ploch pro
recyklační základny včetně dokladování skutečnosti, že jejich provoz hlukově a imisně
významně neovlivní případnou nejbližší obytnou zástavbu; v rámci provozu recyklační
základny budou uplatněna podle povahy procesu veškerá opatření na omezování tuhých
emisí

b) Z hlediska zákona o odpadech je konstatováno, že pro recyklaci štěrkového lože je
třeba podrobně popsat postup při vyloučení kontaminace štěrku zejména ropnými
látkami, k recyklaci lze použít pouze nekontaminovaný štěrk, v případě znečištění je
nutno tento odpad uložit na dekontaminační plochu, odkaz na další postup při
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nakládání na vyhlášku č. 294/2005 Sb. Dále je upozorněno že vykonavatel stavebních
prací musí být držitelem souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady vydaného
příslušným orgánem státní správy (nad 100tNO/rok KÚ, menší množství OÚ či MěÚ
příslušné obce s rozšířenou působností). Pro smýcené dřeviny doporučuje využít
katalogové číslo 030105, nikoli 020103, v případě prodeje dřeva jako řeziva se
nejedná o odpad, ale o materiál. Pro rekultivační práce lze využívat kromě recyklátu,
který má charakter výrobku stavební odpad pouze upravený (předdrcený na částice o
velikosti do 10 cm). Dále je upozorněno na okolnost, že před předáním odpadu
k využití či odstranění je třeba vždy ověřit , zda odběratel těchto odpadů je osobou
oprávněnou k jejich převzetí, tedy držitelem souhlasu příslušného KÚ k provozování
zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, bez tohoto souhlasu může převzít
odpad pouze jako náhradu části vstupní suroviny dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Upozornění formulovaná ve vyjádření oddělení odpadů většinově jednoznačně
vyplývají z příslušného složkového zákona a souvisejících předpisů, a proto není
nutné jasné legislativní požadavky formulovat do podmínek stanoviska příslušnému
úřadu.
Na stranu druhou je skutečností, že problematice štěrkového lože mohla být
v posuzovaném materiálu věnována větší pozornost. Kromě jiných podmínek jsou
v návrhu stanoviska formulována i následující doporučení:
•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou č.
294/2005 Sb; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

v rámci další přípravy záměru bude štěrkové lože a zeminy tvořící železniční svršek a
spodek v areálu záměru hodnoceny podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a vyhl. 376/2001 Sb.; rozsah zkoušek bude vycházet z tabulky č.6.1.
z vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a bude doplněno
o ukazatele z tabulek 2.1, 4.1 a 10.1 z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady; ekotoxicita bude ověřována v rozsahu tabulky č.10.2
z vyhlášky č. 294/2005 Sb.

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je konstatováno, že uvedený záměr bude mít
negativní dopad na živočišné druhy (v oznámení uvedeno 17 druhů zvláště
chráněných živočichů v kategorii ohrožené a silně ohrožené, přičemž nemusí jít o
konečné číslo), takže upozorňuje na to, že je nutno požádat příslušné orgány ochrany
přírody o udělení výjimky ze zákazů dle § 56 zákona (ohrožené druhy KÚ, silně
ohrožené druhy Správa CHKO Blaník).
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku nenavrhuje do výstupů posudku žádnou administrativní
povinnost, přímo vyplývající ze zákona. V podmínkách, navrhovaných příslušnému
úřadu pro vydání stanoviska navrhuje respektovat doporučení ze zoologického
průzkumu, který tvoří přílohu č. 2 posuzovaného záměru. Vzhledem k oznámením
deklarovaným předpokladům (kontext okrajů lesa apod.) pokládá zpracovatelský tým
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posudku za účelné v jarním a časně letním aspektu roku 2009 zoologický průzkum
aktualizovat a tak vytvořit předpoklady pro konkretizaci podmínek pro vlastní
provádění stavby. Na druhé straně lze konstatovat, že byl proveden poměrně
podrobný průzkum pro celý úsek koridoru Tábor – Benešov v roce 2002 a řešený
úsek je jen místní územní variantou oproti celkově posuzovanému úseku koridoru.
Výstupy oznámení potvrzují, že s ohledem na dílčí úpravu koridoru bylo provedeno
jemnější měřítko průzkumu, které je vhodné ještě aktualizovat ve vhodnější době
vegetačního období za účelem získání objektivnějších údajů pro případnou korekci
podmínek pro provádění stavby.
5) Městský úřad Votice
odbor životního prostředí a památkové péče
vyjádření č.j.: 2701/08/ŽP-Po ze dne: 28.07. 2008
Podstata vyjádření:

K uvažovanému záměru není připomínek.
6) Městský úřad Benešov
odbor životního prostředí
vyjádření ŽP 241-MUBN/38097/2008 ze dne: 8.9. 2008
Podstata vyjádření:

K uvažovanému záměru není připomínek.
7) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
vyjádření č.j.: 5104-217/08/BN/HJ ze dne 5.9. 2008
Podstata vyjádření:

Je konstatováno, že materiál je zpracován z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví
uspokojivým způsobem.
8) Ministerstvo zemědělství
odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů, číslo útvaru 16210
vyjádření č.j.:31431/08-16210 ze dne 11.9. 2008
Podstata vyjádření:

Do závěrečného stanoviska je navrženo uvést, že na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa nesmí být umísťovány další skládky a meziskládky stavebního materiálu,
stavební dvory a parkoviště stavební techniky nad rozsah uvedený v dokumentaci
záměru stavby. Lesní porosty ani lesní dopravní síť mimo navrhovanou trasu nové
dvoukolejné trati v každém směru a v jejím ochranném pásmu nesmí být poškozovány
pojezdem stavebních mechanizmů. Dále je doporučeno, aby po dokončení výstavby
železniční trati vedené v novém koridoru byl opuštěný prostor bývalé jednokolejné
trati v maximálně možném rozsahu rekultivován zpět na les (rekultivované pozemky
budou zalesněny lesními porosty). Jedná se zejména o úseky v km 126-126,5 a
125,35 a dále jižním směrem.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve výstupech posudku jsou uvedená doporučení promítnuta. Jsou dále obsažena i
další doporučení k ochraně lesů s tím, že je především kladen důraz na minimalizaci
záborů.
9) Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Praha
vyjádření č.j.: ČIŽP/41/IPP/0815642.001/08/PTM ze dne 8.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) K předložené dokumentaci z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění, jsou uvedeny následující připomínky.
- Str. 37 – pokud bude docházet k uvažovanému vyřazení nevyhovujícího kovového
materiálu, kterého se jeho původce zbavuje nebo má úmysl se jej zbavit, bude se jednat o
odpad a musí být respektována všechna ustanovení zákona o odpadech, tj. nelze jej
odprodávat (jak se uvažuje v oznámení), ale pouze jej předávat přednostně k využití, příp.
odstranění osobě oprávněné dle §12 odst. 3 zákona o odpadech.
- Str. 37 – Obdobně kvalitní vzrostlé stromy buď nebudou zahrnuty mezi odpady,
v opačném případě opět platí, že je nelze odprodávat (jak se uvažuje v oznámení), ale
pouze je předávat přednostně k využití, příp. odstranění osobě oprávněné dle §12 odst. 3
zákona o odpadech.
- V oznámení postrádáme jasné určení původce vznikajících odpadů, tak aby v každé fázi
nakládání s nimi bylo zřejmé, kdo je za ně zodpovědný ve smyslu zákona o odpadech.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Výše uvedené připomínky týkající se kovového odpadu a vzrostlých stromů lze
považovat za opodstatněné, avšak neměly by dle názoru zpracovatelů posudku
znamenat ovlivnění závěrů procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Dle sdělení
oznamovatele je při každé stavbě původcem odpadů smluvní zhotovitel stavby.
b) Z hlediska oddělení ochrany ovzduší bez připomínek.
c) Z hlediska oddělení ochrany vod je požadováno, aby následný stupeň PD řešil
likvidaci srážkových a průsakových vod při stavbě i následném provozu (sedimentační
jímky, odlučovač lehkých kapalin, množství a kvalita vod) a specifikoval kvalitu a
množství technologických odpadních vod při stavbě tunelu včetně jejich nezávadné
likvidace. Nesmí dojít k průniku látek škodlivých vodám do podzemních či
povrchových vod. Bude vydán souhlas správců dotčených vodních toků s množstvím
a kvalitou odváděných vod a s úpravou koryt. Materiál ze svršku stávající trati bude
sanován tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelé posudku zastávají názor, že uvedené požadavky jsou zapracovány do
podmínek formulovaných v přecházejících částech předkládaného posudku:
• v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit stanoviska správce vodních toků, do kterých bude svedena
průsaková a srážková voda
• součástí další projektové přípravy záměru
bude na základě provedeného
hydrogeologického průzkumu pasportizace povolených individuálních vodních zdrojů
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potenciálně ohrožených záměrem včetně konkrétních návrhů všech kompenzačních opatření
za případnou ztrátu vody v těchto individuálních vodních zdrojích
• před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek
závadných vodám pro období výstavby“ který bude zpracován v souladu se zákonem o
vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu
• pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen k odsouhlasení
povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

• na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky škodlivé
vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti
vodních toků odváženy

• na plochách zařízení stavenišť

v blízkosti vodních toků budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

• zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC
• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit usazovací
nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
pokud budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na odpovídajících ČOV
• kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu
• v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani
jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či
vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• odstavné plochy stavebních mechanizmů a nákladních vozidel budou vybaveny prostředky
pro odstranění případné havárie
• nádrže stavebních mechanizmů budou zabezpečeny proti krádežím pohonných hmot
• obsluhy vozidel, stavebních mechanizmů a drobné mechanizace jsou povinny průběžně
kontrolovat technický stav těchto strojů a zjištěné závady ihned odstraňovat
• v případě vypouštění podzemních průsakových vod (nejsou odpadními vodami ve smyslu
zákona 254/2001 Sb.) do vodního toku a dešťové kanalizace během výstavby musí být
dodrženy ukazatele a limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 61/2003 (229/2007) Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod; vody
mohou být vypouštěny do recipientu po usazení nerozpuštěných látek v dostatečně
dimenzovaných usazovacích jímkách; podle navržené kvality vypouštěných vod či existence
možnosti znečištění v důsledku havárie strojních mechanizmů bude součástí předčištění
také dostatečně dimenzované zařízení k odlučování lehkých látek
• kvalita vypouštěných odčerpaných průsakových vod do dešťové kanalizace či vodního toku
musí být monitorována odběrem vzorků vody v místech před napojením do kanalizace či
vyústěním do vodního toku
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d) Z hlediska oddělení ochrany přírody je vznesen požadavek na kompenzaci
ekologické újmy, která bude řešena v procesu stavebního povolení společně
s eventuelním kácením dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbou včetně
následné péče. V dokumentaci je uvedeno, že bude zasahováno do interakčního
prvku, bezejmenného přítoku Konopišťského potoka. K tomu je uvedeno, že tato
vodoteč je též významným krajinným prvkem a k zásahu do ní je též třeba
příslušného povolení dle zákona č. 114/1992 Sb. V dokumentaci je podrobně popsán
současný krajinný ráz, ale není zde přibližněji uvedeno zhodnocení vlivu záměru na
krajinný ráz dané oblasti. Tyto údaje požadujeme doplnit.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle názoru zpracovatelského týmu posudku kompenzace ekologické újmy nevyplývá
přímo ze zákona o ochraně přírody a krajiny (ekologická újma je definována § 10 zák.
č 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění a řešení § 27 odst. 1 cit.zák.),
příslušná doporučení a podmínky jsou do návrhu stanoviska příslušného orgánu ve
vztahu k minimalizaci zásahů do porostů dřevin, projektu sadových úprav a
souvisejících požadavků promítnuta.
Administrativní povinnosti nejsou promítány do výstupů posudku, v kapitole B.I.9
ohledně navazujících řízení zpracovatelský tým oznámení deklaruje povinnost
závazného stanoviska. Zpracovatelský tým posudku v příslušných částech komentářů
k vlivům na VKP konstatuje, že zejména přemostění Plchovky je navrženo způsobem,
který posílí bariéru a navrhuje prověřit jiné technické řešení tohoto překonání s cílem
zkrátit délku zaklenutí toku a tím i úpravy toku. Druhé křížení na toku, který je zařazen
mezi interakční prvky, je navrženo korektně.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v oznámení záměru bylo v kapitole D.I.8
Vlivy na krajinu
provedeno přehledné zhodnocení krajinného rázu vizuálně
dotčeného prostoru dle metodického postupu (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek,
Sklenička 2004), který vychází z textu §12 zákona č. 114/1992 Sb. a ochraně přírody
a krajiny. V tomto kontextu je třeba poznamenat, že jde o dílčí změnu již projednané a
územně povolené trasy části IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice
v úseku Tábor – Benešov, řešící odchylně pouze cca 1,8 km tohoto úseku, takže
změny se neprojeví v dotčeném krajinném prostoru na úrovni oblasti krajinného rázu,
ale jen na úrovni místa krajinného rázu. Součástí stavby je krátký tunel pod
zalesněným návrším, řešený úsek je v blízkém souběhu se stávající tratí, která bude
opuštěna. Zpracovatelský tým posudku souhlasí s tím, že uvedená metodika mohla
být uplatněna podrobněji ve vztahu k jednotlivým charakteristikám krajinného rázu
místa, přičemž souborné výsledky hodnocení na úrovni zpracovatelského týmu
oznámení není nutno výrazněji zpochybňovat. Ve výstupech posudku jsou doporučení
i z hlediska ochrany krajinného rázu uplatněna do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu. Pokud bude dotčeným orgánem ochrany přírody požadováno další posouzení
vlivu na krajinný ráz, bude toto řešeno v navazující projektové dokumentaci.
e) Z hlediska oddělení ochrany lesa nejsou k předloženému materiálu připomínky.
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10) MŽP – odbor péče o krajinu
vyjádření č.j. 4291/610/08, 59097/ENV/08 ze dne: 27.8. 2008
Podstata vyjádření:

K oznámení neuplatňuje připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve výstupech posudku jsou opatření a doporučení, směřující k řešení identifikovaných
vlivů na krajinu do návrhu stanoviska příslušnému úřadu stanovena.
11) MŽP – odbor ochrany vod
vyjádření č.j. 2605/740/08 ze dne: 1.9. 2008
Podstata vyjádření:

Z hlediska oddělení ochrany vod je vysloven se záměrem souhlas za předpokladu
dodržení požadavků stanovených nařízením vlády č. 61/2003/Sb., o ukazatelích a
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., a dále pravidel stanovených
vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku zastává názor, že výše uvedené požadavky jsou
zapracovány v již v posudku prezentovaných a komentovaných podmínkách do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
12) MŽP – odbor ochrany ovzduší
vyjádření č.j. 2570/820/08/RH ze dne: 1.9. 2008
Podstata vyjádření:

Vzhledem k tomu, že v průběhu modernizace trati dojde v předmětném úseku
k dočasnému nárůstu emisí prašných částic, zejména z důvodu terénních úprav a
manipulace se zeminou a rovněž s ohledem na skutečnost, že se plánovaný záměr
nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity
stanovené pro částice PM10, požadujeme v období výstavby záměru striktně dodržovat
opatření ke snižování resuspenze částic.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Pro omezování sekundární prašnosti v rámci uvažovaného záměru jsou v návrhu
stanoviska formulována následující doporučení:
• hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu na
všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace na
staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při bouracích a terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl
vlhký, respektive aby byl zkrápěn
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• místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
• součástí další projektové přípravy záměru bude dokladování konečného výběru ploch pro
recyklační základny včetně dokladování skutečnosti, že jejich provoz hlukově a imisně
významně neovlivní případnou nejbližší obytnou zástavbu; v rámci provozu recyklační
základny budou uplatněna podle povahy procesu veškerá opatření na omezování tuhých
emisí

13) MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
vyjádření č.j. 59097/ENV/08-2669/620/08 ze dne: 8.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) Je konstatováno, že lokalizace záměru se nenachází v žádném zvláště chráněném
území a je vydáno stanovisko, že záměr nemůže ovlivnit evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jde o konstatování reálných skutečností, uváděných i v oznámení.
b) Dále konstatuje, že vyhodnocení vlivu na ekosystémy se opírá o přírodovědný
průzkum, provedený z důvodu termínu zadání v září 2007, přičemž jde o průzkumy
orientační, na což autoři sami upozorňují, takže byl doplněn i o rešeršní data autorů,
zjištěná v území z jejich předchozí působnosti. Upozorňuje, že s ohledem na tyto
okolnosti je nezbytné provést aktualizační zoologický průzkum s ohledem na výskyty
zvláště chráněných druhů v metodicky vhodném období.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Na základě projednání s oznamovatelem vyplynulo, že dle původně smluveného
harmonogramu měl být zoologický průzkum proveden ve dvou fázích, a to jednak
v podzimním období r. 2007 a dále pak zejména v jarním období r. 2008 (což by
zaručilo možnost zjištění poměrně širokého spektra organismů, vázaných na danou
lokalitu). Vzhledem k požadavku na odevzdání dokumentace investorovi byl průzkum
ukončen v únoru 2008. Podle vyjádření zpracovatele zoologického průzkumu, další
průzkumy sice potvrdí předpokládané druhy a podaří se během nich najít celou řadu
druhů dalších (zejména v případě hmyzu většinou zcela běžných), navrhovaná
kompenzační opatření, uvedená v zoologickém průzkumu ale zůstanou v zásadě
stejná. Zpracovatelský tým posudku pokládá za účelné v jarním a časně letním
aspektu roku 2009 zoologický průzkum aktualizovat a tak vytvořit předpoklady pro
konkretizaci podmínek pro vlastní provádění stavby. Na druhé straně lze konstatovat,
že byl proveden poměrně podrobný průzkum pro celý úsek koridoru Tábor – Benešov
v roce 2002 a řešený úsek je jen místní územní variantou oproti celkově
posuzovanému úseku koridoru. Výstupy oznámení potvrzují, že s ohledem na dílčí
úpravu koridoru bylo provedeno jemnější měřítko průzkumu, které je vhodné ještě
aktualizovat ve vhodnější době vegetačního období za účelem získání objektivnějších
údajů pro případnou korekci podmínek pro provádění stavby. Požadavky na
provedení doprůzkumu jsou do výstupů posudku promítnuty.
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c) Dále je upozorněno, že doporučení ze závěrů zoologického průzkumu nejsou
promítnuta do doporučení kapitoly D.IV. Předloženého oznámení.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Stejný názor zastává i zpracovatelský tým posudku, proto v agregované podobě jsou
doporučení, prezentovaná zoologickým průzkumem, promítnuta do podmínek návrhu
stanoviska příslušnému orgánu.
d) Dále upozorňuje, že záměr předpokládá výstavbu mostů přes vodoteče a propustů
a požaduje posouzení jejich technického provedení takovým způsobem, aby byla
zajištěna jejich funkčnost z hlediska migrace živočichů (nejen velikost profilů, ale i
úpravy podmostí a přístup k migračním objektům, s využitím metodické příručky k
zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy – AOPK ČR,
příp. metodika MD a ŘSD TP 180 – migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic
a silnic pro volně žijící živočichy
Stanovisko zpracovatele posudku:

Těžiště uvedeného střetu se nachází především v řešení přemostění Plchovky poblíž
skládky TKO v lesním komplexu ve vztahu k terénním podmínkám, řešení dalších
objektů není ve vztahu k dochovaným parametrům krajiny tak významné a v zásadě
odpovídá doporučovaným parametrům
Na základě konzultace subdodavatele
posudku s projektantem vyplývá, že pro volbu navrhovaného řešení byly stěžejní
zejména následující aspekty a důvody:
ü

Při návrhu řešení byla zohledněna skutečnost, že v bezprostřední blízkosti nové trasy se nachází
stávající drážní náspové těleso, které překlenuje vodní tok Plchovky pomocí stávajícího mostu.

ü

Základní rozměry tohoto mostu byly zohledněny spolu s doporučením metodické pomůcky při
návrhu řešení nového přemostění pod náspovým tělesem nové dvojkolejné trati. Světlý otvor
novostavby překonává stávající mostní objekt na stávající trati, který rušen nebude.

ü

Navržené řešení vychází z nejvýhodnějšího statického tvaru, t.j. klenby. Uvedené konstrukční
řešení skýtá záruku dlouhé životnosti a minimalizace nákladů na údržbu. Navržená betonová
klenbová konstrukce svým tvarem koresponduje s tvarem stávajícího mostu, t.j. též klenby, ale
v kamenném provedení.

ü

Řešení umožňuje v zárodku stavebních prací vybudovat objekt, který umožní překlenout vodní tok
Plchovky, včetně definitivní úpravy toku a následně obsypat tento objekt výkopovým materiálem.
Po obsypání novostavby mostu umožňuje toto řešení provozovat na budoucím tělese dráhy
staveništní dopravu převážně výkopových hmot jak z budovaného zářezu trati (ve směru od
Tomic), tak i návazně z nového tunelu Tomice II. V této fázi bude plynule dokončena výstavba
celého tělesa dráhy, t.j. náspu nad křížením Plchovky. Dle názoru projektanta jiné technické
řešení, které by znamenalo překlenutí údolí v úrovni budoucího kolejiště, neumožňuje plynulé
využití tohoto mostu pro realizaci zářezu a tunelu.

ü

Významným prvkem při rozhodnutí o způsobu překlenutí údolí a toku Plchovky byla snaha o
maximální využití výkopových materiálů z budování tělesa dráhy a tunelů v rámci stavby. Celá
stavba se totiž potýká s velkým přebytkem výkopových hmot, které by bylo jinak nutno převážet na
značnou vzdálenost a skládkovat.

ü

Fyzické zkrácení mostu je odvislé od tvarového řešení náspového tělesa dráhy. Vzhledem k výši
tělesa dráhy, respektive nivelety koleje nade dnem údolí s tokem Plchovky se jedná o složitou
zemní konstrukci, která musí garantovat stabilitu a prostorovou polohu kolejí.

V případě řešení přemostění Plchovky je přesto doporučeno prověřit i jiné technické
řešení překonání deprese toku, ne relativně dlouhé zaklenutí (i při relativně
kapacitních parametrech profilu mostu), s ohledem na geomorfologické poměry a
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pravděpodobný způsob organizace výstavby při řešení přístupu k tunelu se zřejmě
určité délce zaklenutí nelze úplně vyhnout (viz výše). S ohledem na ponechání
stávajícího mostu na stávající trati (návrh na využití nové přístupové komunikace ke
skládce) představuje další objekt na nové trati určité zesílení bariéry při migraci, na
druhé straně s ohledem na provoz skládky není předpoklad vyloženě atraktivní
migrační trasy v nadmístní měřítku z polí do nivy Konopišťského potoka právě podél
toku.

63

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
MODERNIZACE TRATI
VOTICE – BENEŠOV U PRAHY ZPŘESNĚNÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ - TUNEL TOMICE II

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Záměr je umístěn na území Středočeského kraje, na území obcí Bystřice u Benešova
a Olbramovice.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na vodní hospodářství a na
přírodní složky ekosystémů.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za méně významné. Při
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
ZÁVĚR
k posouzení byla předloženo oznámení v rozsahu přílohy č.4 (které bylo uznáno za
dokumentaci) na záměr
Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, zpřesnění technických
opatření - tunel Tomice II
zpracovaná oprávněnou osobou Ing. Kateřinou Hladkou Ph.D., která je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 10606/ENV/06.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona z hlediska vypovídací schopnosti pro
posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné
před zahájením stavby, ostatní doporučení jsou ze strany zpracovatele posudku
podmiňující pro etapu výstavby, respektive realizaci záměru.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
Stavba Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, zpřesnění
technických opatření - tunel Tomice II
ve variantě navržené oznamovatelem

Podmínkou souhlasného návrhu je respektování dalších opatření vyplývajících
z návrhu stanoviska o hodnocení vlivů.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
___________________________________________________________________
V Praze dne:
č.j.:
STANOVISKO
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přílohy č.6 téhož zákona
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů pro záměr

Stavba Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, zpřesnění
technických opatření - tunel Tomice II

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:
Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, zpřesnění technických opatření - tunel
Tomice II
I.2. Kapacita záměru:
Záměr má charakter novostavby železniční trati. Navazuje na stavbu „Modernizace
trati Votice – Benešov“. Pro stavbu Modernizace trati Votice – Benešov bylo vydáno
územní rozhodnutí a v současné době se zpracovává dokumentace pro stavební
povolení. Rozhodnutí o umístění stavby Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
vydal MěÚ Votice, odbor výstavby a územního plánování pod č.j.1056/05/Výst./39Če dne 31.10.2005.
Obsahem stavby je především zdvojkolejnění úseku trati spolu s úpravou
geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení jízdy od počátku před
dnešní stanicí Votice po rozhraní stavby na konci před dnešní stanicí Benešov u
Prahy.
Celková délka změny trasy (nová přeložka):
1822,22 m
Rozsah změny trasy nové přeložky (nové staničení): km 125,016 – 126,838=126,904
Zřízení koleje UIC 60:
3,644 km
Sanace železničního spodku kolejí:
3 644 m
Nové železniční mosty:
1
Přestavba, úprava a sanace železničních mostů:
2
Zrušení železničních mostů:
1
Nové propustky železniční:
1
Přestavba, úprava a sanace železničních propustků: 4
Nové silniční mosty:
1
Nová návěstní lávka:
3
Úpravy TV : délka rekonstrukce
1,822 km
montážní délka
3,644 km
1
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I.3. Umístění:
kraj:
Středočeský
obecní úřad obce s rozšířenou působností: Benešov
příslušná obec:
Bystřice u Benešova, Olbramovice
k.ú.:
Tomice u Votic, Božkovice, Jinonice,
Bystřice u Benešova
I.4. Obchodní firma oznamovatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
I.5. IČO oznamovatele:
70 99 42 34
I.6. Sídlo oznamovatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sokolovská 278/1955
Praha 9
190 00

II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno v únoru 2008 oprávněnou osobou Ing. Kateřinou Hladkou Ph.D., která
je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 10606/ENV/06. Oznámení v rozsahu
přílohy č.4 je
na základě provedeného zjišťovacího řízení považováno za
dokumentaci.
II.2. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657/
ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v únoru 2009.
II.4. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
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II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo v srpnu
2008
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 13.08.2008
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 27.09.2008 vydáním Závěrů zjišťovacího
řízení, č.j.:79127/ENV/08 , a to s následujícím závěrem:
Záměr „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, zpřesnění technických řešení –
tunel Tomice II “ naplňuje dikci bodu 9.1. (Novostavby železničních drah delší než 1
km), kategorie I, přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona bylo
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významné
vlivy na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2
k citovanému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené oznámení dle
přílohy č.4 k citovanému zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za
dokumentaci.
Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 18.09.2008
Ø Závěr zjišťovacího řízení a kopie vyjádření k oznámení v rozsahu přílohy č.4. byly
zpracovateli posudku doručeny 5.11.2008
Ø Prodloužení lhůty ke zpracování posudku bylo příslušným úřadem potvrzeno dne
13.1.2009
Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 05.02.2009
Ø Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě
navržené oznamovatelem
za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto
stanoviska.
Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
pozn.: níže uvedená vyjádření jsou podrobně vypořádána v kapitole V. předkládaného
posudku

Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Ministerstva životního prostředí
k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů a
dotčených územních samosprávných celků:

3
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ü Středočeský kraj
č.j.: 129818/2008KúSk
vyjádření ze dne : 3.9. 2008
ü Město Bystřice
starosta města
vyjádření č.j.: 1765/08 ze dne 24.9.2008
ü Obecní úřad Olbramovice
starosta obce
vyjádření č.j.: 378/2008 ze dne 29.10. 2008
ü Krajský úřad Středočeského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření č.j.: 123838/2008/KUSK/OŽP/Pr ze dne: 17.9. 2008
ü Městský úřad Votice
odbor životního prostředí a památkové péče
vyjádření č.j.: 2701/08/ŽP-Po ze dne: 28.07. 2008
ü Městský úřad Benešov
odbor životního prostředí
vyjádření ŽP 241-MUBN/38097/2008 ze dne: 8.9. 2008
ü Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
vyjádření č.j.: 5104-217/08/BN/HJ ze dne 5.9. 2008
ü Ministerstvo zemědělství
odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů, číslo útvaru
16210
vyjádření č.j.:31431/08-16210 ze dne 11.9. 2008
ü Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Praha
vyjádření č.j.: ČIŽP/41/IPP/0815642.001/08/PTM ze dne 8.9. 2008
ü MŽP – odbor péče o krajinu
vyjádření č.j. 4291/610/08, 59097/ENV/08 ze dne: 27.8. 2008
ü MŽP – odbor ochrany vod
vyjádření č.j. 2605/740/08 ze dne: 1.9. 2008
ü MŽP – odbor ochrany ovzduší
vyjádření č.j. 2570/820/08/RH ze dne: 1.9. 2008
ü MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
vyjádření č.j. 59097/ENV/08-2669/620/08 ze dne: 8.9. 2008
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na vodní
hospodářství a na přírodní složky ekosystémů.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za méně významné. Při
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení
předmětného záměru.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel
z hlediska vedení trasy jednovariantní řešení.
III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 13
vyjádření dotčených orgánů státní správy a obcí, která jsou uvedena pod bodem
II.6. tohoto stanoviska. Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených
vyjádření jsou komentována v části V. předkládaného posudku a všechny oprávněné
požadavky vyplývající z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku
odpovídajícím způsobem komentována, respektive ve formě podmínek navržena do
stanoviska příslušnému úřadu, případně zdůvodněno, proč některé z připomínek
v rámci předkládaného posudku nejsou akceptovány.
III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle §21 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004
Sb.a zákona č. 163/2006 Sb., na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní
prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních
úřadů a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků
veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona
SOUHLASNÉ
STANOVISKO
k záměru stavby
Stavba Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, zpřesnění
technických opatření - tunel Tomice II
ve variantě navržené oznamovatelem

za předpokladu realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu
záměru na životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska
budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a
budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření pro fázi přípravy
•

v rámci projektové přípravy záměru jakož i v rámci plánu organizace výstavby musí být
vyloučeno jakékoliv ohrožení jak stávajícího tělesa skládky komunálního odpadu města
Bystřice (včetně přenosu vibrací), tak i připravované II. etapy skládky včetně dopravního
napojení

•

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních
hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými
obcemi, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů
pohody dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

•

v rámci další projektové přípravy záměru
podrobněji dokladovat bilance všech
skrývkových a výrubových materiálů, tomu odpovídající zpřesněné bilance vyvolaných
nároků na dopravu jakož i podrobnější způsob využití těchto materiálů, pokud nebudou
využity při rekultivacích stávající trati; v rámci rekultivací zohlednit požadavek obce
Olbramovice na rekultivaci zářezu v k.ú. Tomice u Votic

•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras a konečných přepravních nároků bude akustická studie pro etapu
výstavby, která bude zohledňovat i případné další přepravní nároky v rámci stavby
„Modernizace trati Votice – Benešov“ a dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu
výstavby

•

součástí další projektové přípravy záměru bude dokladování konečného výběru ploch pro
recyklační základny včetně dokladování skutečnosti, že jejich provoz hlukově a imisně
významně neovlivní případnou nejbližší obytnou zástavbu; v rámci provozu recyklační
základny budou uplatněna podle povahy procesu veškerá opatření na omezování tuhých
emisí
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•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu
vibrací dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací

•

technologie trhacích prací musí být v prováděcí dokumentaci zvolena tak, aby byla
zajištěna maximální bezpečnost pracovníků a zařízení v blízkosti čelby

•

pro návrh trhacích prací vyjít ze zpracovaného souboru vstupních hodnot a nálože
dimenzovat s přihlédnutím ke zvolené technologii respektive postupu trhacích prací

•

v rámci další projektové přípravy záměru bude vypracován systém metodiky a měření
kontroly účinků trhacích prací tak, aby bylo jednoznačně stanoveno zatížení jednotlivých
nejbližších objektů obytné zástavby, jakož i tělesa skládky TKO Bystřice u Benešova (pro
vyloučení rizika úniku skládkových výluhů v případě poškození zemního těsnění skládky
TKO) ; tato měření budou tvořena komplexem metodik sledujících různé fyzikální veličiny,
na jejichž základě se posuzuje vliv trhacích prací na objekty a zařízení: měření
seismických účinků trhacích prací, pasportizace okolních objektů, deformometrické
měření na trhlinách objektů, geodetické-nivelační měření na objektech a akustická měření

•

prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního
prostředí či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických poměrů, odvod
drenážních vod z navrhovaného tunelu ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní
vody v okolí tunelu a v rámci další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících
s ovlivněním režimu podzemních vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelových
tubusů

•

v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit stanoviska správce vodních toků, do kterých bude svedena
průsaková a srážková voda

•

součástí další projektové přípravy záměru
bude na základě provedeného
hydrogeologického průzkumu pasportizace povolených individuálních vodních zdrojů
potenciálně ohrožených záměrem včetně konkrétních návrhů všech kompenzačních
opatření za případnou ztrátu vody v těchto individuálních vodních zdrojích

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze
všech předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v dalších stupních projektové dokumentace předložit pro navrhovanou stavbu tunelu
podrobný hydrogeologický, inženýrsko-geologický a geotechnický
průzkum a
jednoznačně respektovat závěry těchto průzkumů v další přípravě záměru

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin, včetně lesa; v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit
odborný biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu
výskytu ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních
plochách) a při kácení lesních i mimolesních prvků dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo
les mimo polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN
18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a
kmenů) a do POV stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů
v dosahu zařízení stavenišť

•

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit aktuální zoologický doprůzkum řešeného
území v jarním a letním aspektu odborně způsobilou osobou s důrazem na bezobratlé,
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obojživelníky, plazy, ptáky (s důrazem na možná hnízdění v koridoru trasy) a netopýry (s
důrazem na možné doupné stromy) v zájmovém území před vlastním zahájením stavby a
na základě tohoto průzkumu konkretizovat doporučení pro fázi přípravy a realizace
záměru z hlediska prevence a minimalizace vlivů na populace ochranářsky významných
druhů živočichů
•

v případě využití rubaniny a výkopové zeminy k zavážení zářezů opouštěné trati
přednostně se zoology řešit diferenciaci zářezů s ohledem na cennost sekundárních
biotopů, aby nejcennější části zářezů nebyly zaváženy; v prostorech doporučených
k zavezení řešit konečnou podobu na základě konzultací se zoology (předem i v průběhu
realizace) z důvodu vytvoření odpovídajících náhradních stanovišť

•

v rámci řešení přemostění toků minimalizovat technické úpravy průtočného profilu
vodotečí; v místech křížení s oběma toky řešit dostatečně kapacitní křížení s bermou
v podmostí

•

na plochách zařízení stavenišť, která se nacházejí v kontaktu s nivami toků, zajistit
rekultivaci zpětným rozprostřením původní svrchní vrstvy zeminy s tím, že budou
vytvořeny mírné terénní elevace a deprese z důvodu umožnění vzniku různorodých
hydrických podmínek v nivách toku; z důvodu prevence ruderalizace těchto ploch zajistit
smluvně s odborně způsobilým subjektem následnou údržbu těchto ploch po dobu
minimálně tří let od kolaudace příslušného úseku stavby

•

v dalším stupni projektové dokumentace pro křížení s tokem Plchovky prověřit možnost
zkrácení délky mostního objektu ve vztahu k minimalizaci šířky násypového tělesa,
včetně varianty jeho náhrady tarasem nebo vhodnějším mostním objektem přes nejníže
položený prostor terénní deprese s tokem (z důvodu snížení délky migrační bariéry a
zejména snížení délky vyvolané úpravy toku v podmostí); v případě technického průkazu
nemožnosti takového řešení uplatnit v podmostí přírodě bližší způsob řešení bermy

•

minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků, zejména zajistit minimalizaci
manipulačních pásů pro výstavbu v lesních porostech a plošného rozsahu prací kolem
portálů tunelu, vzniklá odlesnění kompenzovat ve smyslu kompenzačních opatření

•

vlastní odlesnění minimalizovat na míru, danou bezpečnostními předpisy pro stabilizaci
portálu tunelu, včetně vstupního zářezu a nadloží tunelu. Preferovat maximální rozsah
stavby tunelu ražbou, nikoliv ze zářezu, v závislosti na ověření stavebně-geologických a
hydrogeologických podmínek lokality

•

vlivy na lesní porosty minimalizovat vhodnou volbou směru přibližovacích linek pro
odlesnění s cílem zabezpečit svahy před erozí a následným poškozením níže položených
částí lesa

•

zajistit lesnickou rekultivaci prostou kolem čela tunelu ve druhové skladbě, odpovídající
stanovišti svahového lesního porostu v rámci rekultivace portálů tunelu a stanovišti
podle skupin typu geobiocénů pro konkrétní dotčené lokality

•

součástí dokumentace stavby k územnímu rozhodnutí bude návrh na zešikmení čela
portálu v podélném směru pod úhlem cca 60º a důsledné řešení vegetačních úprav nad
portály tunelů

•

konstrukce protidotykové ochrany bude řešena co nejjednodušeji s cílem minimalizace
jejího vizuálního průmětu do prostoru portálu

•

nejdéle ve fázi stavebního povolení předložit komplexní projekt sadových úprav a
náhradního zalesnění, s průmětem do realizačních projektů stavby, který bude důsledně
vycházet z následujících zásad:
§
§
§

preference nespojitých keřových výsadeb na tělese trati
preference kompaktních výsadeb za účelem posílení ekologicko-stabilizační funkce dotčených VKP a
podpůrných prvků ÚSES
pro výsadby budou použity domácí druhy dřevin v cílové druhové skladbě stromů odpovídající příslušnému
vegetačnímu stupni a typu a charakteru stanoviště s preferencí dlouhověkých dřevin (preference dubu, lip,
habru, javoru, borovice lesní), s podpůrnou funkcí krátkověkých dřevin mokřadních stanovišť, případně
krátkověkých dřevin sušších stanovišť, vyloučeno bude použití smrku, modřínu, akátu a exotických druhů
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dřevin; k tomu bude zajištěna volba stanovištně odpovídajících domácích druhů keřů (preference
plodonosných druhů)

•

komplexní projekt sadových úprav a začlenění řešené části koridoru do krajiny,
vypracovaný autorizovanou sadovnickou firmou,
bude předložen k odsouhlasení
příslušným orgánům ochrany přírody

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy

•

po dokončení výstavby železniční trati v novém koridoru bude opuštěný prostor bývalé
jednokolejné trati v maximálně možném rozsahu rekultivován zpět na les (rekultivované
pozemky budou zalesněny lesními porosty), zejména o úseky v km 126 – 126,5 a od km
125,35 jižně

•

v rámci další přípravy záměru bude štěrkové lože a zeminy tvořící železniční svršek a
spodek v areálu záměru hodnoceno podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a vyhl. 376/2001 Sb.; rozsah zkoušek bude vycházet z tabulky
č.6.1. z vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a bude
doplněno o ukazatele z tabulek 2.1, 4.1 a 10.1 z vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; ekotoxicita bude ověřována
v rozsahu tabulky č.10.2 z vyhlášky č. 294/2005 Sb.

•

na lokalitách s větší koncentrací plazů provést ještě před zahájením prací doplňující
herpetologický průzkum s cílem stanovit rozsah případných transferů; na lokalitách
rušené trati s vyšší koncentrací plazů před prvním zásahem (odstraňování kolejí) provést
odchyt a transfer alespoň části zjištěných jedinců na jiná vhodná stanoviště, způsob
transferů dostatečně v předstihu konzultovat s odborníkem – herpetologem

Opatření pro fázi výstavby
•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních
a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí
šetrných technologií)

•

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti
všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a
za uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním
šetřením po ukončení stavby

•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku
látek závadných vodám pro období výstavby“ který bude zpracován v souladu se
zákonem o vodách a vyhláškou č. 450/2005 Sb.; s obsahem plánu budou prokazatelně
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

pro stavbu bude vypracován a
příslušnému orgánu státní správy předložen
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu
na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace
na staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při bouracích a terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál
byl vlhký, respektive aby byl zkrápěn
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•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové
komunikace i manipulační
zpevněné plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

•

stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7 do 21 hodin; hlučné práce
doporučujeme provádět maximálně v době od 8 do 17 hodin.

•

důsledně dodržovat dobu nasazení nejhlučnějších strojů, tj. vrtné soupravy pro pilotáž a
vrtné soupravy pro kotvení

•

na pozemcích, určených k plnění funkcí lesa nesmí být umisťovány další skládky a
meziskládky stavebního materiálu, stavební dvory a parkoviště stavební techniky nad
rozsah uvedený v záměru stavby; lesní porosty ani lesní dopravní síť mimo navrhovanou
trasu nové dvojkolejné trati v každém směru a v jejích ochranném pásmu nesmí být
poškozovány pojezdem stavebních mechanismů

•

na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky
škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť
v blízkosti vodních toků odváženy

•

na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit
usazovací nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem
ropných látek; pokud budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na
odpovídajících ČOV

•

kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních
základnách v regionu

•

v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami,
ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební
stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

odstavné plochy stavebních mechanizmů a nákladních vozidel budou vybaveny
prostředky pro odstranění případné havárie

•

nádrže stavebních mechanizmů budou zabezpečeny proti krádežím pohonných hmot

•

obsluhy vozidel, stavebních mechanizmů a drobné mechanizace jsou povinny průběžně
kontrolovat technický stav těchto strojů a zjištěné závady ihned odstraňovat

•

při povrchových odstřelech v hloubených úsecích je třeba vyloučit nadměrný rozlet
horniny do okolí, proto bude rozpojovaný blok překrýván tkaninou, sítí apod.

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany
ZPF, vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních
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zemědělských ploch
rozvozového plánu

v blízkém

okolí

stavby dle zpracovaného

a projednaného

•

v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti
jejímu znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou č.
294/2005 Sb; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s
dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

•

v případě, že při provádění stavebních úprav dojde ke splavení stavebních materiálů či
stavebních odpadů do koryta toku, budou tyto neprodleně odtěženy tak, aby ani
krátkodobě nedošlo ke změně odtokových poměrů a jakosti vod; každá taková
skutečnost, kdy bude nutno zasáhnout do koryta toků, bude oznámena příslušným
institucím dle havarijního plánu

•

nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba.

•

míchání jednotlivých komponentů nátěrů bude probíhat v zaplachtovaných prostorách

•

prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do
vodotěsného kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití respektive odstranění

•

likvidaci vykácených dřevin řešit štěpkováním, případně kompostováním, nepřipustit
pálení

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění
reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace
epigeického hmyzu

•

navrhované a odůvodněné zásahy do porostů dřevin (lesních i mimolesních) řešit mimo
reprodukční období živočichů, nejlépe v závěru vegetačního období, případně v období
vegetačního klidu (mimo doupné stromy s dutinami)

•

důsledně monitorovat výskyt invazních druhů rostlin a již v průběhu postupů stavby řešit
sanaci případných ohnisek těchto druhů, po ukončení těžby zajistit následný dohled a
likvidaci případných ohnisek těchto druhů do doby zapojení vegetace

•

po dobu provádění trhacích prací budou měřeny akustické účinky trhacích prací u
nejbližší obytné zástavby v Opřeticích

•

v době stavby bude provedeno měření hluku na I/3 i na II/121 a v případě překročení
hygienických limitů budou přijata patřičná opatření

11

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
MODERNIZACE TRATI
VOTICE – BENEŠOV U PRAHY ZPŘESNĚNÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ - TUNEL TOMICE II

Opatření pro fázi provozu
• v případě vypouštění podzemních průsakových vod (nejsou odpadními vodami ve smyslu
zákona 254/2001 Sb.) do vodního toku a dešťové kanalizace během výstavby musí být
dodrženy ukazatele a limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 61/2003 (229/2007) Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod; vody
mohou být vypouštěny do recipientu po usazení nerozpuštěných látek v dostatečně
dimenzovaných usazovacích jímkách; podle navržené kvality vypouštěných vod či
existence možnosti znečištění v důsledku havárie strojních mechanizmů bude součástí
předčištění také dostatečně dimenzované zařízení k odlučování lehkých látek
• kvalita vypouštěných odčerpaných průsakových vod do dešťové kanalizace či vodního
toku musí být monitorována odběrem vzorků vody v místech před napojením do kanalizace
či vyústěním do vodního toku
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